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Hétfőn nyitnak a pénztárak

Marosvásárhelyen az infláció mértékével nőnek a helyi adók

Díjnyertes
gyermekterápiás
találmány

Érdekes, különösen hasznos, összerakható formákat tervezett diplomadolgozatában Pataki Katalin, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum egykori
diákja, a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervező szakos
hallgatója. Munkáját több diplomával
és egy szakmai versenyen is díjazták.

____________5.
Ötmillió lépés
Erdélytől Ladakig

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Év elején a lakosság fokozott figyelemmel követi a helyi százalékot. A helyi adókról, a háztartásihulladék-díjakról
adókkal kapcsolatos tudnivalókat, hiszen a kirótt összegek Szövérfi Lászlót, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adóbefizetése sok városlakónak – főleg a nyugdíjasoknak – je- és Illetékügyi Igazgatóságának igazgatóját kérdeztük.
lentős anyagi terhet jelent. Ennek ellenére a marosvásárhelyiek zöme lelkiismeretesen, idejében eleget tesz a Mezey Sarolta
(Folytatás a 4. oldalon)
kötelezettségének. A tavalyi befizetések meghaladták a 90

Antalfi Imola

A szászrégeni magyar napok vendégeként december 16-án a városi
könyvtár nagytermében a híressé vált
nagyváradi újságíró, világutazó,
Pengő Zoltán számolt be 2019-es,
jobbára gyalogosan megtett útjáról,
amelynek célpontja az indiai Zangla
volt. A település palotaerődjében írta
meg tibeti–angol szótárát Kőrösi
Csoma Sándor. A rendezvényen a
vendég bemutatta az Ötmillió lépés
Erdélytől Ladakig című könyvét, amely
a féléves út élményeiről szól.

____________6.

Energiagondok

Sajtóhírek szerint Marcel Ciolacu szociáldemokrata elnök úgy véli,
„az energia- és gázszámlák kompenzálásának más módját kellene
megtalálni a kormánykoalícióban, mert a jelenlegi törvény nem hatékony és nem kivitelezhető, a magánszemélyeknek és a romániai vállalatoknak sem előnyös, mert az utóbbiak a jelen árak mellett nem
versenyképesek, és előbb-utóbb elbocsátások fognak következni,
ugyanakkor félő, hogy a lakosság nem fog tudni megbirkózni az áramés gázár növekedésével”. Ráadásul az országos energiaügynökség
egyik vezetője egy korábbi sajtónyilatkozatában a gázár mintegy 50
százalékos emelkedéséről beszél idén tavasztól, ami által az elhibázott
díjszabásokat kell majd kiegyenlíteni. Vélhetően a szolgáltatók szempontjából szükséges a „kiegyenlítés”, semmiképp nem a fogyasztók
érdekeit szolgálná, akik már így is – kompenzáció ide vagy oda –
magas áron fizetik az energiát.
Marcel Ciolacu szerint minél hamarabb össze kellene ülni a koalícióban, hogy kidolgozzanak egy másik jogszabályt, amit vagy felelősségvállalással fogadnak el, vagy rendkívüli parlamenti ülésszakot
hívnak össze. Nem volt idejük tavaly nyáron összeülni, és olyan stratégiát kidolgozni, ami megelőzi az energiaár-robbanást, januárban
beszélnek ilyen intézkedésekről, ami ugye eltarthat, éppen a tél végéig.
Hosszabb távon csak remélhetjük, hogy a koalíció összeül, és valami
komolyabb intézkedéseket foganatosít. Romániának ugyan van szépen
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 51 perckor.
Az év 6. napja,
hátravan 359 nap.

Sikeres szakaszt zártak le

Ma GÁSPÁR
és BOLDIZSÁR,
holnap ATTILA
és RAMÓNA napja.
ATTILA: a hun fejedelem gót
nevéből alakult, ahogy az
Atilla is. Jelentése: atyácska,
apácska.

IDŐJÁRÁS

Eső lehetséges

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. január 5.

1 EUR

1 USD

Hőmérséklet:
max. 6 0C
min. 3 0C
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100 HUF

1 g ARANY

4,9460

4,3739

1,3661

255,7018

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,

naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
39 új fertőzés

A járvány kezdetétől tegnapig (január 5-éig) Maros megyében 40.535 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap
39-cel nőtt a megyében az új esetek száma, 10 korábbi
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szerdán 33
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban,
17-en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig
38.550-en gyógyultak meg, és 1689-en vesztették életüket
a megyében a Covid-19 miatt.

Évnyitó EKE-túra

Az Erdélyi Kárpát Egyesület marosi osztálya január 9-én,
vasárnap szervezi meg a hagyományossá vált évnyitó túráját. A gyalogtúra délelőtt 10 órakor a somostetői kőmedvétől indul, a benevezők a következő útvonalat teszik meg:
Németkalap – Terebics-tető – Cinege-tető – marossszentgyörgyi lőtér (mögött) – megyei kórház – Somostető. A Terebics-tetőn egy sütögetéssel-koccintással egybekötött
nagyobb pihenő lesz. Az útvonal hossza 12–13 km, időtartama 5–6 óra a pihenőkkel együtt. Érdeklődni, jelentkezni a 0755-052-774-es telefonszámon lehet.

Meghosszabbították
a nyugdíjasbérletek érvényességét

A marosvásárhelyi nyugdíjasoknak kibocsátott közszállítási igazolványok érvényességét meghosszabbították az
önkormányzati testület 2022. januári ülésééig. A bérlettel
rendelkező nyugdíjasok továbbra is ingyen utazhatnak Marosvásárhely területén.

Terápiás program Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány január 31. – február 11. között
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban
(Marosludastól 15 km-re). Jelentkezni január 26-ig lehet.
A marosvásárhelyiek és környékbeliek a részletek felől
McAlister Magdolnánál érdeklődhetnek a 0752-246-814es telefonszámon. Mindazok jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék-, drog- vagy
társfüggőséggel terhelt életmódjukon – közölte Deé Lukács Éva irodavezető.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Hatékonyan dolgoztak, sok fejlesztési pénzt lehívtak a kistérségben – hangzott el

Jól teljesített a Nyárádmente Leader Egyesület a
záruló európai fejlesztési ciklusban, szinte minden rendelkezésére álló pénzalapot kipályáztatott – derült ki a szervezet értékelő
munkagyűlésén.

Gligor Róbert László

A második európai fejlesztési ciklus Leader-pénzalapjaival is sikeresen gazdálkodott a nyárádszeredai székhelyű
egyesület, a szép eredmények után nem maradt el a jutalom
sem, az egyesület „bónuszként” további 145 ezer eurót kapott az országos leosztásból, így az eredetileg tervezett 1,64
millió euró helyett közel 1,77 millióból gazdálkodhatott a
2017–2021-es fejlesztési ciklusban – értékelte a tevékenységet Péter Hunor, a kistérségi Leader-iroda munkatársa.
A Nyárádmente kistérség Vármezőtől Lőrincfalváig tizenegy közigazgatási egységet, valamint a később társult Jedd
és Koronka községeket jelenti – az ezen a területen működő
önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek pályázhattak pénzalapokra a második ciklusban is. Öt intézkedés
keretében összesen 11 pályázati kiírás volt az elmúlt időszakban, ezalatt 55 kérelem érkezett be és került elbírálásra,
amelyből 28 esetben kötöttek szerződést, 14 esetben pedig
aláírás előtt állnak a támogatási dokumentumok.
Nagy népszerűségnek örvendett a nem mezőgazdasági
vállalkozások támogatására kiírt intézkedés, itt 22 pályázatot nyújtottak be, ebből kilenc kapott forrást (hat agropanzió, két szolgáltatás, egy termelés létesítése céljából),
a rendelkezésre álló 660 ezer euró 90 százalékát szerződték

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli utószilveszteri
hangverseny

Január 13-án, jövő hét csütörtökén 19 órakor rendkívüli
utószilveszteri hangversennyel folytatódik a szórakoztató
zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. A koncertet a
Marosvásárhelyi Állami Fiharmónia és a Marosvásárhelyi
TVR közösen szervezi. A filharmónia vegyes karát és
szimfonikus zenekarát Vladimir Lungu vezényli, szólisták:
Kocsár Katalin szoprán, Tiberius Simu tenor, György Levente bariton. Műsoron: híres nyitányok, táncok, áriák és
kórusrészek F. von Suppé, Lehár Ferenc, George Grigoriu, J. Strauss, Kálmán Imre, Offenbach, Bizet, Csajkovszkij, Eduardo di Capua és Giuseppe Verdi műveiből. A
koncertet 14-én, pénteken 19 órakor megismétlik.

A Marx József Fotóklub
téli tárlata

A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub idén is a Bernády Házban rendezi meg évnyitó kiállítását. E hagyományos téli tárlat mindig számos újdonsággal lepi meg a

Fotó: Nyárádmente Leader Iroda

le. A legsikeresebb kiírás viszont az alapszolgáltatások létrehozását, javítását és/vagy bővítését célzó intézkedés volt,
amelynek keretében az önkormányzatok nyújtottak be pályázatokat: a beérkezett 25 kérelemből 13 esetben már szerződést kötöttek, 12 esetben még ezután kerül sor a
szignálásra, és a rendelkezésre álló 694 ezer euró mind elkelt. Ezen a területen sportlétesítmények építésére, zöldövezetek kialakítására, közvilágítás megújítására, közterek
megfigyelésére, gépek, tartozékok vásárlására igényeltek
forrásokat.
A kulturális és természeti örökség népszerűsítésére szánt
215 ezer euró is mind gazdára lelt, az öt beérkezett pályázat
mind sikeres volt, ebből háromra már megkötötték a támogatási szerződést, kettőre ezután kerül sor. A beruházások
többnyire színpadi hang- és fénytechnika, eszközök és népviselet beszerzését célozzák meg.
A szociális infrastruktúrára 100 ezer eurót irányoztak
elő. Egyetlen pályázat érkezett, ami teljes támogatást kapott
egy szociális épület kialakítására, ugyanígy a turisztikai
együttműködéseket célzó kiíráson is az egyetlen pályázó
kapta meg a teljes 100 ezer eurót, e két utóbbi projekt jelenleg kivitelezés alatt áll. A fejlesztési összegek meghirdetését, a pályázatokat kiértékelő és a megvalósítást
felügyelő iroda a járványhelyzet miatt egyéb tevékenységekben nem vett részt, leszámítva néhány képzést vagy
konferenciát, ám az elért eredmények nyomán további 350400 ezer eurónyi „tranzitpénzre” is számíthat, amelyet
ugyanúgy kipályáztat a jövőben a kistérségben – hangzott
el a beszámolóban, amelyet elismerően fogadtak az egyesületi tagok.

közönséget. Az érdeklődők ezúttal is átfogó betekintést
nyerhetnek a fotós alakulat utóbbi időszakban született
termésébe, amely több hazai és nemzetközi rendezvényen nyertes képeket is felmutat. A fotóművészet vásárhelyi képviselői – évtizedek óta rendszeresen szereplő
klubtagok és pályájuk elején tartó tehetséges fiatalok –
ezúttal is az emeleti galériában állítják ki a fotográfia
megannyi válfaját átkaroló színes és fekete-fehér felvételeiket. A kiállítás január 6-án, csütörtökön (ma) 18 órakor
nyílik meg. Méltató: Nagy Miklós Kund művészeti író.

Mesejátékok
az Ariel színházban

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház január 9-én, vasárnap délelőtt 11 órától várja közönségét
idei első előadására, A legszebb ajándék című mesejátékra. Rendező: Gavril Cadariu. Az előadás január 12-én,
szerdán 18 órától újra megtekinthető. 14-én, pénteken
szintén 18 órától a Lúdas Matyit játsszák az Ariel színházban. A járványhelyzet miatt az előadásokra a helyek
száma korlátozott, ezért előzetesen helyet kell foglalni a
0740-566-454-es telefonszámon.
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A legfelsőbb bíróságon folytatódik a Wesselényi
Kollégium visszaszolgáltatási pere

Megfellebbezte a Zilahi Polgármesteri Hivatal a Kolozsvári Táblabíróság restitúciós határozatát, ezért
ismét a legfelsőbb bíróságon folytatódik a per a zilahi Wesselényi Kollégium tulajdonjogáért – közölte
kedden a Maszol.ro hírportál.

A fellebbezés tényét Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke közölte az egyik
közösségi portálon. Azt is hozzátette, hogy a tulajdonjogi perrel párhuzamosan folytatódik az ellene és Kató Béla erdélyi
református püspök ellen indított büntetőjogi eljárás. Az
ügyészség ugyanis a két egyházi elöljárót okirat-hamisítással,
csúszópénz adásával és hamisított okirattal történt visszaéléssel gyanúsította meg a Wesselényi Kollégium restitúciós ügye
kapcsán. A püspök szerint bármi is történjék, az egyház is élni
fog a fellebbezés jogával, ami szerinte annyit jelent, mint „segítségül hívni Istent”.
A Kolozsvári Táblabíróság december másodikán hozott elsőfokú ítéletet, melyben visszaszolgáltatta a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek a zilahi Wesselényi
Kollégium épületeit. A bíróságok portálján közölt ítéletkivonat

szerint a táblabíróság részben hagyta jóvá az egyház kérését.
Bizonyos épületszárnyakért az egyháznak fizetnie kell, másokért viszont kárpótlást kap.
A Zilah központjában álló Református Wesselényi Kollégium épületét a kommunista román állam a református egyháztól vette el az 1948-as államosítás során. A patinás
épületet 2003-ban igényelte vissza az egyház. A bukaresti
restitúciós bizottság azonban bizonyos hiányosságokra hivatkozva elutasította a visszaszolgáltatást. Az elutasító határozatot az egyházkerület megtámadta a Kolozsvári
Táblabíróságon, de első fokon elveszítette a pert. Fellebbezése nyomán a román legfelsőbb bíróság 2019 októberében
visszaküldte az ügyet az első fokon eljáró bíróságra. Az újratárgyalás nyomán rendelte el a táblabíróság a visszaszolgáltatást.
A zilahi Református Wesselényi Kollégiumnak szimbolikus
értéket ad, hogy 1892 és 1896 között ebben az intézményben
tanult és érettségizett Ady Endre. A visszaigényelt patinás iskolaépület Ady tanulmányai után, 1904 és 1906 között épült.
(MTI)

A magyaroknak mindig jobb, ha az amerikaiak
és az oroszok közvetlenül beszélnek egymással

A magyaroknak mindig jobb, ha az amerikaiak és az
oroszok közvetlenül beszélnek egymással – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán hétfő este azzal kapcsolatban, hogy
amerikai kollégája, Antony Blinken tájékoztatta az
amerikai–orosz elnöki tárgyalásról.

A magyar külügyminiszter ismertette: Antony Blinken amerikai külügyminiszter az elmúlt percekben telefonkonferencián
adott tájékoztatást a négy visegrádi és a három balti ország,
valamint Románia és Bulgária külügyminiszterének az amerikai–orosz elnöki tárgyalásról, amelyet december 30-án tartottak.
Szijjártó Péter a „többiekhez hasonlóan” megköszönte amerikai kollégájának a tájékoztatást. Úgy fogalmazott: „nekünk,
magyaroknak az mindig jobb, ha az amerikaiak és az oroszok
közvetlenül beszélnek egymással. Ezt bizonyítja történelmünk

is, hiszen mi rajtavesztettünk minden, Kelet és Nyugat közötti
konfliktuson”.
A magyar külügyminiszter sok sikert kívánt a felső szintű
megbeszélések januári folytatásához, és biztosította amerikai
kollégáját arról, hogy Magyarország a legmagasabb, nagyköveti szinten vesz részt a NATO–Oroszország tanács ülésén.
Ugyanakkor felhívta Antony Blinken és a közép-európai kollégái figyelmét arra is, hogy míg Magyarország a napokban
újraindítja a földgáztranzitot Ukrajna irányába, az ukrán elnök
egy olyan törvénytervezetet nyújtott be, amely ellehetetlenítené, hogy a kárpátaljai magyar vezetők hivatalt tölthessenek
be az ukrán közigazgatásban.
Ha ez a jogszabály életbe lép, az súlyosan korlátozni
fogja Magyarország lehetőségeit „Ukrajna támogatásának
tekintetében” – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter.
(MTI)

Koszovó megtiltotta a kriptobányászatot
az ország energiaválsága miatt

Koszovóban számos fiatal kezdett kriptovaluta-bányászatba
A villamosenergia-válságtól szenvedő Koszovó kormánya megtiltotta az országban a kriptovaluta-bá- az utóbbi években, egyrészt az olcsó villamos energia miatt,
nyászást, hogy visszaszorítsa az áramfogyasztást – másrészt pedig azért, mert nagyon magas a munkanélküliségi
közölte a Koha Ditore című pristinai napilap szer- arány az országban, és a fiatalok így tudnak bevételhez jutni.
Koszovó december eleje óta komoly energiagondokkal
dán.

A kormány kedden döntött arról, hogy az országot sújtó,
évek óta nem tapasztalt mértékű energiaválságot minden eszközzel igyekszik megoldani, így például az óriási energiákat
felemésztő kriptobányászat megtiltásával is.
Artane Rizvanolli gazdasági miniszter tájékoztatása szerint
a rendvédelmi szervek lecsapnak minden olyan helyre, ahol
feltételezhető, hogy kriptobányászat zajlik, de nem a tevékenység visszaszorítása a cél, csak az energiatartalékok védelme.

küzd, hőerőművei többször is meghibásodtak, az országnak
pedig nincs pénze arra, hogy a magas energiaimport-árakat
állja. Emiatt az országban többször is áramkimaradások voltak
az utóbbi hetekben. A kormány december elején 60 napos válsághelyzetet hirdetett, és bejelentette, kénytelen lesz szigorú
lépésekkel korlátozni az elektromosenergia-használatot.
Koszovó elektromos energiájának 90 százalékát a szénnel
üzemeltetett hőerőművek állítják elő, ezzel viszont az erőművek jelentősen szennyezik a levegőt. (MTI)

Feloszlatott egy erőszakos cselekményekkel gyanúsított ultrajobboldali csoportot szerdán a francia
kormány. A szervezet tagjai Éric Zemmour jobboldali elnökjelölt decemberi első nagygyűlésén rátámadtak a helyszínről tudósító újságírókra és az SOS
Racisme (S.O.S. Rasszizmus) nevű szervezet békésen tüntető aktivistáira.

szakos fellépést is vállalja. A csoport feltételezett vezetője, Marc de Cacqueray-Valmenier ellen szándékos erőszak gyanúja miatt eljárás indult az Éric Zemmour
december 5-i nagygyűlésén történt provokációk miatt, amikor is a hallgatóságból többen megtámadtak újságírókat és
az SOS Racisme nevű szervezet békésen tüntető aktivistáit.
A jobboldali újságíró, elnökjelölt elítélt „minden erőszakot”, amely megzavarta az első nagygyűlését, ugyanakkor az
S.O.S. Racisme tagjait „provokátoroknak” és „szubvenciókkal
kitömött kutyáknak” nevezte.
A Zouaves Paris tagjai 2018. december 1-jén részt vettek
az úgynevezett sárgamellényes mozgalom egyik legerőszakosabb megmozdulásán is, amelyen a párizsi Diadalívet megrongálták. Emiatt Marc de Cacqueray-Valmenier-t hat hónap
felfüggesztett szabadságvesztésre és 105 órányi közmunkára
ítélték. (MTI)

A francia kormány
feloszlatott egy ultrajobboldali csoportot

Gérald Darmanin belügyminiszter a Twitteren azzal vádolta
meg a Zouaves Paris nevű csoportot, hogy tagjai nyíltan gyűlöletre és erőszakra uszítanak.
A szerdai kormányrendelet szerint a 2017-ben alakult, alig
húszfős csoportosulás felelős több erőszakos cselekményért,
„nyíltan rasszista beszédet terjeszt”, és „a náci ideológia
jelképeit használó képeket tesz rendszeresen közzé”. A
meglepetésszerű akciókat szervező csoport a rendelet szerint a fehér felsőbbrendűség koncepcióját vallja magáénak,
valamint a homo- és a transzszexuálisokkal szembeni erő-

Ország – világ
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4893 új koronavírus fertőzött

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai közlése szerint az utóbbi 24 órában 4893 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel, és 30
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet
regisztráltak. A regisztrált halálesetek közül hat korábban történt. A GCS szerint 2259 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, jelenleg 409 beteg
szorul intenzív terápiás ellátásra, közülük 34-nek
van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 88 kiskorú van, és közülük hatot ápolnak
az intenzív osztályon. (Agerpres)

Meghosszabbították
a veszélyhelyzetet

Az országos járványügyi testület (CNSU) szerdai
ülésén jóváhagyta a veszélyhelyzet meghosszabbítását. A CNSU által elfogadott határozat ismét kötelezővé tenné a védőmaszk használatát a nyitott
nyilvános helyeken is. A bizottság ugyanakkor az orvosi vagy FFP2 védőmaszkok használatát tenné kötelezővé a zárt és nyitott nyilvános helyeken. A
következő kategóriák mentesülnek az intézkedés
alól: az 5 évesnél kisebb gyermekek; az irodában
egyedül tartózkodó személyek; a televíziós műsorvezetők és vendégeik azzal a feltétellel, hogy 3 méteres távolságot tartanak egymástól; az egyházi
szertartásokat végző személyek azzal a feltétellel,
hogy 3 méteres távolságot tartanak egymástól és a
szertartáson részt vevőktől; a zárt vagy nyitott térben
zajló rendezvények előadói azzal a feltétellel, hogy
legalább 3 méteres távolság legyen köztük és a közönség tagjai között; megerőltető fizikai tevékenységet végző, és/vagy megterhelő munkakörülmények
között (magas hőmérséklet, magas páratartalom
stb.) dolgozók és a sportolók. (Agerpres)

Sereghajtók vagyunk gyümölcsés zöldségfogyasztás terén

Háromból egy európai uniós (EU-) polgár (33%) vallotta azt 2019-ben, hogy nem eszik naponta zöldséget és gyümölcsöt, és mindössze 12 százalékuk
mondta azt, hogy elfogyasztja az ajánlott napi öt
vagy ennél több adagot; Románia sereghajtó gyümölcs- és zöldségfogyasztás terén – derül ki az Eurostat által kedden közölt adatokból. Átlagban az EU
lakosságának 55 százaléka evett napi egy–négy
adag zöldséget és gyümölcsöt 2019-ben. Öt vagy
ennél több adag gyümölcsöt és zöldséget a legnagyobb arányban Írországban (a lakosság 33%-a),
Hollandiában (30%), Dániában (23%) és Franciaországban (20%) fogyasztottak. Ezzel szemben Romániában a lakosság alig 2 százaléka eszik naponta
legalább ötször zöldséget és gyümölcsöt. Rosszul
áll ezen a téren Bulgária és Szlovénia (5-5%), illetve
Ausztria (6%) is. Az Eurostat adatai szerint a nők körében magasabb a napi egy–négy adag gyümölcsöt
és zöldséget elfogyasztók aránya, mint a férfiaknál.
(Agerpres)

Toyota-siker

A Toyota Motor Corp. 2021-ben először szerezte
meg az első helyet az autóeladások terén az Egyesült Államokban, megelőzve fő riválisát, a General
Motors Co.-t. A Toyota 2020-hez képest mintegy 10
százalékkal, 2,3 millió járműre növelte eladásait az
Egyesült Államokban. Eközben a GM-eladások
közel 13 százalékkal, 2,2 millió járműre estek vissza.
A Toyota sikeréhez nagyban hozzájárult az a döntés,
hogy jócskán feltöltötte készleteit az autóelektronikához szükséges mikrochipekből, még a hiány kialakulása előtt – írta a The Wall Street Journal. A tavalyi
eredmény ellenére a Toyota vezetése nem számít
arra, hogy megőrzi vezető szerepét az amerikai piacon. A J.D. Power piackutató cég szerint 2021-ben
csaknem 15 millió járművet értékesítettek az Egyesült Államokban. Ez valamivel több, mint 2020-ban,
de lényegesen kevesebb, mint az azt megelőző öt
évben eladott évi mintegy 17 millió autó. (MTI)

Energiagondok

(Folytatás az 1. oldalról)
papírra vetett energiastratégiája 2020–2030-ra (2050ig modellezve az energiapiaci trendeket), energiahatékonyságról, -biztonságról, -szállításról stb., gondolom,
amikor ez elkészült, még nem láthatták előre sem a világjárvány hatásait, sem az energiaválságot, az orosz
földgázzal járó beszerzési gondokat. Tehát jelen helyzetben igen gyorsan kellene cselekedni, és valószínűleg
igaza van a szociáldemokrata elnöknek: a „tűzoltás”
nem elég, vagy nem jól történik. Azokon a kulcsfontosságú területeken kell előrelépni, amelyek az energiafogyasztással
kapcsolatosak:
az
épületek
energiahatékonyságának növelése (borzasztóan lassan
történik mind a lakossági, mind a közintézményeknek
helyt adó épületek szigetelése, megújuló energiák bevezetéséhez szükséges beruházások állami támogatása), a
hűtő- és fűtőrendszerek, víz- és szennyvízhálózatok működtetése, a szállítás, a közvilágítás és a hulladékmenedzsment.
Közben érdekesség, hogy Koszovó megtiltotta a kriptobányászatot az ország energiaválsága miatt, Kína hasonlóképpen járt el, mivel a kriptopénzek hatalmas
teljesítményű számítógépekkel való bányászatához hatalmas mennyiségű energiára (terawattokra) van szükség, ugyanakkor e tevékenység környezeti hatásai is
jelentősek. Nem kicsi lehet a baj energiaügyben…
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Hétfőn nyitnak a pénztárak

(Folytatás az 1. oldalról)
– Milyen évet zárt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal helyi
adó- és illetékügyi igazgatósága?
– A marosvásárhelyiek jó adófizetők voltak 2021-ben is. Mivel
december 31-én még ki lehetett fizetni az adót, az évet még nem sikerült lezárni, de úgy néz ki, hogy
bizonyos tételeknél a befizetések
meghaladták a 90 százalékot. Ez azt
mutatja, hogy a városlakók igyekeztek törleszteni a helyi adókat.
Ezúttal szeretném megköszönni a
marosvásárhelyieknek, hogy így viszonyultak a kötelezettségeikhez.
– Hogyan alakulnak a helyi adók
a 2022-es esztendőben?
– 2022-ben csak az infláció mértékével, átlagban 2,6 százalékkal
nőnek. A kifizetési határidők maradtak, az első fél évre március 31.,
a második fél évre szeptember 30.
Aki kifizeti a teljes adót március
31-ig, 10 százalékos kedvezményben részesül.
Több mint 3 lejjel nőtt
a havi szemétdíj
– Tavaly ilyenkor nagy port kavart a háztartási hulladék illetékének begyűjtése, ugyanis ez a
polgármesteri hivatal hatáskörébe
került át. Idén hogy lesz?
– Ezt a díjat idén is a polgármesteri hivatal adóügyi igazgatósága
gyűjti be. Tavaly egy személyre
havi 11,87 lej volt a szemétdíj, ez
idénre havi 14,93 lejre nőtt. (Ez évi
179 lejt jelent személyenként. Egy
négytagú család esetében már szép
summáról beszélünk – szerk.
megj.). Ezt az összeget az adóktól
függetlenül, külön négy részletben
is ki lehet fizetni, március 31-ig az
első, június 30-ig a második, szeptember 30-ig a harmadik és december 15-ig a negyedik részletet. De
általában akkor fizetik ki, amikor az
épület-, terület- vagy gépjárműadót
törlesztik.
Tavaly a közterület-fenntartó
igazgatóság 50 lej nagytakarítási illetéket rótt ki háztartásonként, idén

Szövérfi László

ez elmarad. A fel nem használt öszszegeket valószínűleg idén használják fel. Viszont továbbra is lesz a
rágcsáló- és szúnyogirtásra használt
lakóhelyi illeték (taxă habitat), ami
31 lej, kifizetési határideje: december 15.
Több üres lakás közül
egy kap szemétdíjkedvezményt
– A szemétdíjjal kapcsolatban az
áremelés mellett van más újdonság
is. Miről van szó?
– Tavaly sok panasz érkezett a hivatalba, ezek nyomán azzal kellett
szembesülnünk, hogy sok üres
lakás van Marosvásárhelyen, amire
szemétdíjat rótt ki a város. A több
üres lakással rendelkező tulajdonosoknak minden lakás esetében egy
személyre szemétdíjat kellett fizetni. Látva a sok panaszt, az üres
lakások sokaságát, tanácsi határozattal módosítottak az eredeti határozaton, mégpedig úgy, hogy
idéntől kedvezményt adnak egy
üresen álló lakásra. Például, ha valakinek öt lakása van, s abból négyben nem lakik senki, egy lakást
mentesítenek a szemétdíj fizetése
alól, a többi háromra viszont ki kell
fizetni. Újdonság az is, hogy idén
nyilatkozatokat nem kell benyújtani, csak abban az esetben, ha a tavalyihoz képest módosult a lakók
száma.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

– A tavalyi évre is a vírusjárvány
nyomta rá a bélyegét, kerülni kellett
a tömeget, a zsúfoltságot. Márpedig
a pénztárablakoknál sokan szoktak
állni, pláne határidők előtt. Hogyan
alakult az online adóbefizetés az elmúlt évben?

Régi nyarak emlékéhez

Még messze a nyár, hát még
azok a régi vásárhelyi nyarak, melyeket elődeink a Ritz-fürdőhöz és
a Víkendtelephez kötöttek. Mostanában felettünk a mediterrán telek
uralkodnak, legalábbis itt a havasok alján, ahová vásáros elődeink
a várost telepítették.
Mindezt azért vezettem be áltermészeti képpel, mert nem akartam
ajtóstul rontani a téma házába.
Régi lapok forgatása közben (persze csak virtuálisan, az Arcanum
segítségével) bukkantam az alábbi
hírfolyamra, ami nyári fürdő és
nagy vizek emlékét közelebb hozza
az utókorhoz.
1933. november 23-án, „szerdán délelőtt hirdetett ítéletet a törvényszék a város és RITZ KÁROLY
fürdőtelep-tulajdonos között régóta
húzódó ügyben. A per előzményeihez tartozik: hogy még 1913-ban a
magyar minisztérium jóváhagyásával a város a Bodor hídtól a Poklos
patakig terjedő partbiztosítási vé-

dőmunkálatokat végeztetett. Erre a
célra 100 ezer aranykoronát szavazott meg a minisztérium. A munkálatok a turbina árkáig készültek el,
közben kitört a háború és 1914-ben
a munkálatok megálltak. A város
tovább nem épitette a partbiztosítékot. Az impérium-változás után a
Maros áradásai által RITZ KÁROLY fürdőtulajdonos súlyos károkat szenvedett. RITZ partkötési
munkálatokat végeztetett a saját
terhére és 1925-ben pert indított a
város ellen részben az általa kifizetett pénzeket, részben pedig kártérítést követelve. Nyolc teljes éven
keresztül huzódott az ügy. RITZ
KÁROLYt dr. BONCZ GYULA
ügyvéd képviselte a bírói fórumok
előtt. Nyolc év alatt számos tanút,
szakértőt hallgatott meg a bíróság,
de ítélethozatalra csak most került
a sor. A pert RITZ KÁROLY megnyerte, amennyiben a törvényszék
kötelezte a várost, hogy a kb. 700
ezer lejt kitevő kárösszeget, 39 ezer

lej ügyvédi költséget, a szakértők
60 ezer lejes díját, összesen tehát
kb. 800 ezer lejt végrehajtás terhe
alattt 15 nap alatt fizessen, a partbiztosító munkálatokat pedig, úgy
ahogy azt a magyar minisztérium

Csütörtöki perfolyam

elrendelte, három hónap alatt végeztesse el. A város jogi képviselője
az ítéletet megfellebbezte és a Táblához fordult jogorvoslatért.”
(Maros)
A fellebbezését 1934. december
20-án tárgyalta az Ítélőtábla. Az
indoklás során felemlítették, hogy
még az első világháború előtti
időkben a Maros gyakran elöntötte
Marosvásárhely külső kerületeit, és
igen jelentős károkat okozott. A
magyar földművelési minisztérium
kiutalt a városnak 100 000 koronát
védőgátak építésére, de a város
csak 55 000 koronát vett fel, és a

– 2020-ban 12.533 online fizető
volt, akik 4,8 millió lejt fizettek be.
2021-ben az online befizetők
száma elérte a 25 ezret, és több
mint 11,5 millió lejt fizettek be így.
Továbbra is ajánljuk az online befizetést, mert kényelmes, nem kell
sorba állni, elkerülhető a tömeg,
otthonról biztonságban ki lehet fizetni az adókat.
– Milyen online kifizetési lehetőségeket lehet igénybe venni a hagyományos, készpénzzel történő
kifizetés mellett?
– Több online adófizetési lehetőség van. Egyik a ghiseul.ro portál használatával, a másik a
polgármesteri hivatal honlapjáról
a Ghişeu online impozite şi taxe
használatával, továbbá a Selfpay
termináloknál, amelyből Marosvásárhelyen 26 található, ezekből
egy a polgármesteri hivatal épületében, egy a lakosság-nyilvántartó
hivatal épületében van, a többi
nagyáruházakban található. A

platformra a személyi számmal
lehet belépni, s így kapcsolat létesül az adatbázissal. A Selfpay
pontoknál nem kötelező kifizetni
az egész adóösszeget, csak annyit,
amennyit szeretnének. Fontos: a
terminál nem számol fel kezelési
költséget. A jogi személyek a GlobalPay használatával a polgármesteri
hivatal
pénzügyi
igazgatóságán (Győzelem tér 33.
szám), illetve a Tudor lakónegyedi kirendeltségnél (Merészség
utca 19. szám) fizethetik be adójukat.
Személyesen a megszokott helyeken, a polgármesteri hivatal
épületében levő pénztáraknál és a
Tudor lakónegyedi kirendeltségnél
lehet fizetni délelőtt 8-12 óra között, továbbá hétfőn és szerdán
12.30–14.30 óra, kedden és csütörtökön 12.30-16 óra között, pénteken csak 14 óráig tartanak nyitva a
kasszák – nyilatkozta lapunknak
Szövérfi László igazgató.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

hátralék felvételére már nem kerülhetett sor. A háború után a román
állam mint elértéktelenedett követelést vette át a várostól. A Maros
közben minden évben kiöntött, és a
legtöbb kárt RITZ KÁROLY fürdőtulajdonos-vendéglősnek okozta.
Ezért 1925-ben beperelte a várost,
kártérítést követelve, nem kevesebb
mint 853.000 lejt kért. Kilencévi
pereskedés után a marosvásárhelyi
törvényszék jogosnak ítélte a károsult kártérítési igényét, de csak
418.000 lej értékben, valamint
150.000 lej perköltséget követelt a
várostól. A döntés ellen mind RITZ
KÁROLY, mind a város fellebbezett. Itélethirdetés december 22.én.
(Új Kelet)
A kitűzött napon a tábla összeült. „Ma délelőtt sem volt Ítélet,
hanem a Tábla a bizonyítás kiegészítését rendelte el, melyből az érdekesebb pontokat alant közöljük
– írja a Sényi László szerkesztette
Marosvidék. – Elrendelte a tábla
az 1913-14 évi tanácsi jegyzőkönyvek bemutatását, melyek a Maros-

part védelmi munkáira vonatkoznak. Bernády György volt polgármestert is kihallgatják arra
vonatkozólag, hogy igaz-e miszerint a városi tanács nyolcezer
arany koronát kért Ritztől, mint
hozzájárulást, melynek ellenében
Ritz a városi tanácsnak átadott 10
ezer köbméter kavicsot. A helyszínen meghallgatásokat és felméréseket fognak eszközölni. Érdekes
az a pont, melyben a szakértők véleményét kéri az irányban, hogy a
turbinaárok építése milyen befolyással volt a Maros medrének a
megváltozására. Fentiek szerint a
Ritz kontra város még évekig elhúzódhat.”
És a per tovább folydogált, míg
el nem jött az államosítás ideje,
majd még egy ennél is nagyobb per
– a haragvó megduzzadt Maros
végleg el nem pusztította a Ritz-fürdőt, és a városrendezés halálra
nem ítélte.
Emlékét még talán pár ezer
nosztalgikus őrzi.
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Beszédes formák

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Díjnyertes gyermekterápiás találmány

Érdekes, különleges, különösen hasznos, összerakható
formákat tervezett diplomadolgozatában Pataki Katalin, a
Marosvásárhelyi Művészeti
Líceum egykori diákja, a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervező
szakos hallgatója. Munkáját
több diplomával és egy szakmai versenyen is díjazták. A
Talky játék elemeivel a gyermekek lemodellezhetik családjukat. Az összeállított
formák segítségével a gyermekterapeuta pszichológusok
képet kaphatnak a családon
belüli viszonyokról, az esetleges lelki sérülésekről, amelyekről a kiskorúak nem
tudnak beszélni. A problémák
korai felfedezésével, a családtagok terápiás kezelésével
helyrehozhatók azok a helyzetek, amelyek, ha tartósan
fennmaradnak, akár életre Pataki Katalin
szóló sérüléseket eredméformatervezés melyik kategóriája giai terápiás segédeszközök léteznyezhetnek. A találmányról a
nek, és ezeket miként használják.
felé
irányulnak.
szerzővel beszélgettünk.

Vajda György

Kitartó munkával
az ötlettől a megvalósításig
Pataki Katalin 2015-ben fejezte
be középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban, ahol ötödik osztálytól a
képzőművészeti szakon tanult,
majd a kolozsvári Képzőművészeti
Egyetem textil szakán folytatta tanulmányait. Az alapképzést követően egy évig készült a budapesti
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, majd a kurzus után sikeresen
felvételizett a formatervezés mesteri szakra.
– Már a középiskolában eldöntöttem, hogy a tanulmányaimat mindenképpen az alkalmazott művészet
terén szeretném folytatni, ahol lehetőségem adódik használati tárgyakat
megálmodni,
alkotni,
elkészíteni – mondja Pataki Katalin,
majd hozzáteszi: a kolozsvári egyetem után szerencsésen választott,
hiszen a MOME-n magasabb szintű
képzésben volt része, az egyetem
felszereltsége és a cégekkel való
kapcsolata lehetővé tette, hogy
nemcsak elméleti oktatásban legyen
része, hanem rendeltetésszerűen
egy-egy cégnek tervezzenek tárgyakat, eszközöket. S míg az első év az
elméleti alapozásról szólt, a második évben konkretizálni kellett a
projektet. A záróvizsgára készült az
a meghatározó terv, amelyben arra
kérték a diákokat, hogy mutassák
meg, mi áll közelebb hozzájuk, a

Az általam választott terv a service design, vagyis a szolgáltatói
formatervezés kategóriába sorolható, amikor egy meglévő szolgáltatáshoz tervezek használati tárgyat.
Tudtam, hogy gyermekeknek szeretnék tervezni, mindig érdekelt a
pszichológia és az, hogy gyermekekkel foglalkozzak. Érdekesnek
találtam kutatni azt, hogy a gyermekek miként fogják fel a tárgyakat, mikor használják játékként
vagy más kreatív feladatok megoldására. Az sem titok, hogy édesanyám óvónő, és talán ezért is
kerültem közelebb ily módon a
gyermekek világához. Számomra a
formatervezés azt is jelenti, hogy
olyan eszközöket, tárgyakat kell
előállítanunk, amelyek segítik a társadalom fejlődését, jobbá tesznek
bizonyos helyzeteket. A gyermekkor az ember életének a legmeghatározóbb
időszaka.
Ilyenkor
alapozódik meg az a tudás és érzelmi világ, amely meghatározza az
életünket, ugyanakkor ebben az
időszakban lehet a legnagyobb változásokat elérni az életünkben. Ez
volt az indok, amiért a gyermekeket
választottam kutatásom célcsoportjaként. Úgy láttam, hogy ezáltal
tudok a legtöbbet nyújtani abban,
hogy olyan eszközt találjak ki, ami
segíti a fejlődést, a gondolkodásmódot, az érzelmi kiteljesülést – indokolja találmányának indíttatását
Pataki Katalin.
A formatervezést alapos elméleti
kutatás előzte meg. Először feltárta azt, hogy milyen pszicholó-

Január 4-én volt a Braille-írás világnapja

Több pszichológussal, terapeutával is készültek interjúk, amelyek
során körvonalazódott, hogy kinek
a módszere, területe áll legközelebb a formatervező elképzeléséhez. Így esett a választás Lazsádi
Csilla marosvásárhelyi játékterapeutára (egyetemi adjunktus a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Pszichológia és Neveléstudományok Karán, a pedagógia és alkalmazott
didaktika
területen,
gyermekpszichodráma-asszisztens, játék- és drámaterápiában
képzett szakember), aki végül a
projekt szakmai konzulense lett. A
formatervező tanároknak is új
irányt jelentett az ötlet, így örömmel fogadták el a szakértő hozzájárulását. A kivitelezés sem volt
egyszerű. Először rajzvázlatok készültek, majd látványtervek. Ezeket
folyamatosan
tesztelték
gyermekekkel. A visszajelzéseket,
megfigyeléseket pedig a pszichológus elemezte, és szakmai tanácsa alapján is alakultak a formák.
Az első prototípusok az egyetem
3D nyomtatójával készültek, és kiegészültek mágnesekkel, amelyek
segítségével összeilleszthetők az
elemek.
A Talky-koncepció
Az elméleti kutatás alapján Pataki Katalin pozitív és negatív formákat, karaktereket tervezett,
amelyek megtestesíthetik a gyermek felfogásában a „gonoszt és a
jót”. A játék alapkoncepciója, instrukciója az, hogy ezekből az elemekből a gyermeknek „fel kell

építenie a családját”. A tervezés
különböző szakaszaiban a figurákat, ezeknek használatát 4–6 éves
korú gyermekekkel tesztelték. A
családkép olyan családon belüli
sérelmeket hozhat felszínre, amelyeket a kiskorú gyermekek még
nem tudnak kifejezni, elmondani.
A pszichológus az összeállított figurák alapján következtethet arra,
hogy kivel milyen viszonyban
vannak a családban. Ez fontos, hiszen gyermekkorunkban olyan
mintákat láthatunk, érzéseket, élményeket kapunk a családban, ami
a felnőttkorra is kihat. A sérelmek
még ilyen korban nem tudatosulnak, de az elfojtott érzések frusztrációkhoz
vezethetnek.
Az
elemekkel a gyermekek „el tudják
játszani” azt, amit otthon megéltek. A pozitív és negatív elemek
használata alapján a terapeuta következtethet arra, hogy a gyermek
milyen viszonyban áll egyes családtagokkal.
A tervezéskor szempont volt,
hogy az elemek könnyen építhetők
legyenek, ezért kapcsolódnak
mágnesekkel, így bármilyen mentális szinten állók használhatják.
Ki lehet rakni interakciókat a személyek között, és ez is sokat
mondhat a pszichológusnak. Továbbá az is fontos volt, hogy nincsenek egyértelmű formák, nincs
szemük, nem lehet felismerni a
testelemeket, nemtelenek. Ezért
tárgyakat is ki lehet belőlük rakni.
És az is egy jel, hogy a gyermek
mit alkot, milyen tárgyként testesíti meg a családtagokat. Sokatmondó lehet, hogy mit képzel, lát
bele az absztrakt formákba. A
játék során újraélik az előzőleg tapasztaltakat, így az eszköz egy
olyan kapocs a terapeuta és a
gyermek között, amelynek segítségével, ha nem tudja elmondani
érzéseit, eljátssza azokat. Még
egy érdekessége a Talky (Beszédes) figuráknak: olyan méretekben
készültek,
amelyekkel
bábozni is lehet, így egyfajta
„élő” interakcióra is ösztönözhetők a gyermekek. Miután a gyermek összerakja a családot, a
negatív és a pozitív figurák megjelenítésével a terapeuta képet
kaphat arról, hogy miként kell
majd egy hosszabb gyógyfolyamatot megközelíteni, elkezdeni;
eldöntheti, hogy milyen terápiás

Családmodell Talky koncepció szerint

találkozást igényelnek az érintettek, elindíthat egy beszélgetést a
családban, hogy kiderüljön, hol van
a hiba.
Díjeső és utóélet
A járvány miatt kialakult helyzet
némiképpen hátráltatta a munka
gyakorlati végét, azonban a diplomamunkák versenyén való részvétel miatt is elkészült a végleges
forma két színben: szürke és tüdőszínben, hiszen ezeknek is jelentőségük van (tüdőszín – jó, szürke –
rossz). Az egyetem ajánlására Pataki Katalin 2021. október 5. és 10.
között benevezett a prágai Designblok diplomaválogatóra, ahol
beválasztották a legjobbak közé, és
kiállították a munkát. Október 18án a londoni Global Design Graduate Show-n döntős projekt volt. A
legnagyobb elismerést viszont a
magyarországi
formatervezők
2021. december 11-én hetedik alkalommal megszervezett versenyén érte el. Az ArtHungryn három
kategóriában lehetett benevezni
(illusztráció, tervező-grafika és
formatervezés), a formatervezésben első helyet és különdíjat is
nyert a pályamunka. Nemrég
pedig értesítették a szerzőt, hogy a
lengyelországi Cieszynben a Graduation Projects 2021 diplomaválogatón nyertes projektként is
továbbjutott a pályázata, 2022
márciusában lesz a kiállítás és az
eredményhirdetés.
Pataki Katalin elmondta, mindenképpen szeretné, ha a Talky tömeggyártásra kerülne, mint oly
sok másban, ha nagyobb a megrendelés, akkor olcsóbban lehet
majd legyártani az elemeket. A különdíjjal 10 órás PR-szakmai mentorálást is nyert, így remélhetőleg
ennek a gyakorlatnak köszönhetően elkészül majd a terv üzleti
része is. Már érdeklődtek magyarországi pedagógiai intézetek a
munka iránt, ami jó visszajelzés,
ösztönzés arra, hogy hasznos eszközt állított elő szakmai konzulensével együtt Pataki Katalin, aki
jelenleg Madridban Erasmus gyakorlati pályázattal belső designt is
tanul, és reméli, hogy a megfelelő
szakmai tudás birtokában valamikor saját stúdiót nyit. Az is szerepel a tervek között, hogy
továbbfejleszti a játékot, amely
széles körben is a legérzékenyebb
korúak segítségére válhat.

Fontosak az időben elkezdett szemészeti vizsgálatok

és a fejlett világban a vakság vezető oka az időskori szemfenéki meszesedés (AMD).
Az AMD az éleslátás helyét érintő ideghártya betegsége,
és olyan hétköznapi tevékenységek elvégzésében akadályozza a betegeket, mint például az olvasás, a képernyő előtti
munkavégzés és az autóvezetés.
A gyakoribb, úgynevezett száraz AMD-betegség vitaminpótlással és megfelelő táplálkozással lassítható, de gyógyAz MTI-hez eljuttatott közleményben felhívták a figyel- módja még nem létezik. A nedves AMD a ritkább forma,
met arra, hogy a lakosság átlagéletkorának növekedésével a amely a súlyos látásromlások 80-90 százalékáért felelős. Fő
vakok és gyengén látók száma is folyamatosan emelkedik, jellemzője, hogy kóros erek nőnek az érhártya felől a látó-

A fejlett társadalmakban az időskori látásromlás
egyik vezető oka az úgynevezett szemfenéki meszesedés, orvosi kifejezéssel makuladegeneráció,
ezért fontos, hogy a kialakuló torzlátás, foltlátás
esetén a betegek mielőbb jelentkezzenek szemészeti vizsgálatra – figyelmeztet a Braille-írás világnapja alkalmából kiadott közleményében a Pécsi
Tudományegyetem (PTE).
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Fotó: Mihály Zoltán

hártya alá – írták. Kezelés nélkül a nedves AMD a látás maradandó elvesztéséhez vezet – figyelmeztetett az egyetem. A
PTE Klinikai Központjához tartozó, megközelítőleg 600 nedves makuladegenerációs beteget gondozó Szemészeti Klinika
vezetőjét, Csutak Adrienne-t idézve kiemelték: fontos, hogy
újonnan kialakuló torzlátás, foltlátás esetén a betegek mielőbb jelentkezzenek szemészeti vizsgálatra, hogy az időben
elkezdett kezeléssel a lehető legjobb látóélességet érhessék
el, továbbá a betegség megelőzése érdekében az antioxidánsokban gazdag táplálkozás, illetve a dohányzás mellőzése javasolt. (MTI)
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Zangla, a beteljesületlen álom

Ötmillió lépés Erdélytől Ladakig

A szászrégeni magyar napok
vendégeként december 16-án
a városi könyvtár nagytermében a híressé vált nagyváradi
újságíró, világutazó, Pengő
Zoltán számolt be 2019-es,
jobbára gyalogosan megtett
útjáról, amelynek célpontja
az indiai Zangla volt. A település palotaerődjében írta
meg tibeti–angol szótárát Kőrösi Csoma Sándor. A rendezvényen a vendég bemutatta
az Ötmillió lépés Erdélytől Ladakig című könyvét, amely a Pengő Zoltán
féléves út élményeiről szól.

Bodolai Gyöngyi

December 23-i összeállításunkban a Bulgárián, Törökországon átgyalogolt kilométerek megtételekor
gyűjtött benyomásokról, tapasztalatokról számoltunk be, ezúttal Iránon, Azerbajdzsánon át kísérjük el
az utazót Észak-India Kis-Tibet
nevű magashegyi tartományába.
Aranymánia és „fekete emberek”
Hárommillió lépés és közel
2.400 kilométer megtétele után
Pengő Zoltán 2019 decemberében
félelemmel vegyes várakozással
lépte át Törökország határát. Az
Iránba való belépés valóságos kultúrsokkot jelentett. Az ország
olyannak tűnt, mint az 1990-es évek
kezdetének Romániája. Rögtön a
határ után özönvíz előtti autók, sár,
mocsok, rosszul öltözött emberek,
valutával üzérkedők látványa fogadta. Valamennyi bankjegyen
Khomeini ajatollah, az iszlám köztársaság megalapítójának a képét
látta, a személyi kultusz jeleivel, az
alapító és a jelenlegi vezetőnek
egész házfalakat kitevő vagy beltéri
kisebb arcképével lépten-nyomon
találkozott. Amióta a sah uralmának
a megdöntése után létrejött vallási
diktatúra hívei megszállták az
Egyesült Államok követségét (az
1970-es évek végén), és a diplomatákat foglyul ejtették, pénzügyi embargó alatt áll Irán, import
hiányában virágzik a csempészet,
illetve az ország maga állítja elő a
korábbi importtermékeket, például
a kólát is.
Iránban nagyon kellemetlen gyalogolni, mert a gazdasági embargó
miatt iszonyatos az autópark, egy
részük még az 1970-es évekből
származó, sűrű szürke kipufogógázt
kibocsátó, agyonhasznált jármű,
amelyek vezetői nem tartják be a
szabályokat, ezért nagy az összevisszaság az utakon. Ugyanakkor
ezeket az ócska járműveket is ellopják, és alkatrészekre bontva értékesítik.
Útja során Tebriz tartományi
székhely volt az első nagyváros.
Óriási fedett bazárja a világörökség
részét képezi, és labirintusában
Pengő Zoltán – bevallása szerint –
a GPS navigációs rendszer segítségével tudott csak eligazodni. Az ékszerrészlegről láthattunk képet,

Iráni nők feketében

ugyanis a törökökhöz hasonlóan az
irániak is aranymániások. A lepukkant településeken is vannak ékszerboltok, amelyekben kilószámra
áll az arany. Egy férfi ugyanis csak
akkor vehet feleségül egy nőt, ha
egy teljes aranykészletet vásárol a
menyasszonyának. Amint a világutazó elmondta, felfoghatatlan számára, hogy miből telik, mert bár
Irán „olcsó”, nagyon rosszul keresnek az emberek. A pedagógusok
például másodállásban taxiznak,
hogy eltarthassák a családjukat. A
vetített képeken láthattunk szőnyegkereskedést is, a változatos, szép
árunak nem véletlenül perzsaszőnyeg a neve. Lesújtó látványként
hatott a nők ruházata, akik tetőtől
talpig fekete lepelben járnak, csak
az arcuk van szabadon. Iránban ritkán látni európai módon öltözött
nőket, és a férfiak is jobbára fekete
ruhadarabokat viselnek, ami nem
kötelező, de a kulturális hagyományban gyökerezik – hangzott el
a képek kapcsán a magyarázat is.
Jogfosztott azeriek
A Nyugat-Iránban élő azeri törökök barátságos emberek, akik anyanyelvüket nem tanulhatják, nem
beszélhetik, nincs anyanyelvi oktatás, nincsenek újságok, kulturális
intézmények, nincs érdekképviseletük. Az egyetlen mód nemzeti identitásuk megélésére a tebrizi
focicsapat meccsein való szurkolás.
A csapat neve egyébként az azeri
traktorgyár nevéből származik,
amely romániai segítséggel épült.
Az egyetlen hivatalos nyelv a perzsák által beszélt fárszi. Kőrösi
Csoma Sándor, aki a pestisjárvány
miatt hatalmas kerülővel 1820. október 14-én érkezett Teheránba,
1821. március 1-ig elsajátította a
fárszi nyelvet, ami hasznos volt további útja során.
Mosóház-panoptikum
és a nők jogai
Teherán felé haladva az egyik városban látható a világviszonylatban
egyedülálló múzeum, amely viaszbábukkal egy mosóházat mutat be,
ami a mosógép feltalálása előtti időket idézi. Feltehetően a vízhiány
miatt voltak fontosak ezek a helyek,
másrészt a világtól elzárt életet élő
nők a mosóházakba menet kimozdulhattak zárt otthonukból, találkozhattak egymással. Helyzetük ma
sem irigylésre méltó, hiszen külön

Fotók: Pengő Zoltán

iskolába járnak, nem dolgozhatnak,
nem mehetnek meccsekre, nem
szállhatnak fel ugyanazon az ajtón,
mint a férfiak a tömegközlekedési
eszközökre stb. Az iráni nők csak a
gyám vagy az apa engedélyével
mehetnek férjhez és kaphatnak útlevelet.
Előadása során Pengő Zoltán bemutatta a 15 milliós fővárosban, Teheránban lévő Golesztán-palota
tükörtermét és Teherán szimbólumát, az ókori perzsa birodalom emlékére 1971-ben fehér márványból
épült Azadi (Szabadság) tornyot.
Átrepülni a veszélyen
Bár december 21-én, a téli napforduló idején úgy érezte, hogy
nincs ereje továbbmenni, másnapra
elmúlt az érzés, és kellemesen töltötte a karácsonyt Erdélyben is élt
ismerősei körében, akik elvitték egy
hegyi faluba és a Kaszpi-tó környékére kirándulni. Elképzelése szerint
Pakisztánon vagy Afganisztánon
keresztül szeretett volna kelet felé
tartani, de kifogyott a pénzből. A
hangulat sem volt kedvező, inkább
szorongást keltő, ugyanis az amerikai katonák drónból kilőtt rakétával
végeztek a forradalmi gárda elit
egységének parancsnokával, ami a
felháborodásból ítélve háborúba
torkollhatott volna. Emiatt eldöntötte, hogy autóbusszal visszautazik

Hindu templom bejárata

Törökországba, és onnan repülővel
megy tovább Indiába. Így is történt,
Törökországból Azerbajdzsán Köztársaság fővárosába, Bakuba, onnan
pedig Indiába repült. Iráni élményei
alapján fogalmazta meg könyvében,
hogy embernek kevésbé, de fának
lenni jó a sivatagos Iránban, ahol
minden fát nagy becsben tartanak.
Palota és szemét
2019 januárjában érkezett meg
Delhibe, az 1,3 milliárd lakosú
India fővárosába, ahol rádöbbent,
hogy az ottani lehetőségekhez képest átlagos erdélyi lakosként jól
élünk. Delhiről utcaképeket mutatott tákolt viskókkal, szemétben
ételt keresgélő tehenekkel, sőt bikákkal is, amelyek szocializálódtak
az emberekhez. Indiában milliók
élnek az utcán, ott születnek és ott
is nőnek fel. India kétarcú világ,
minden véglettel: atombomba, űrprogram, másrészt a szemét és a
nyomor országa. Utazónk Delhiből
indult el északra Ladak felé, ahol
Kőrösi Csoma Sándor tanult. A
Bengáli-öböltől Közép-Ázsiáig vezető főúton gyalogolt. Bár India is
nagyon szennyezett ország, korszerűtlen járművekkel, a főutak mellett
párhuzamosan fut egy keskenyebb
út, amely a közeli helységekbe
vezet, és azon nyugodtan lehet gyalogolni. A helyiek közlékenyek, felajánlották, hogy felveszik és

Mosóház

elviszik a gyalogost, közös fényképet akartak készíteni. Az indiaiak
tudnak angolul, mert az angol az
egyik hivatalos nyelv. Láttunk képeket arról, hogy India egy elképesztően zsúfolt ország, ahol nem
tartják be a közlekedési szabályokat, és sok a hajléktalan. Szemét
pedig annyi van mindenfelé, hogy a
legrendetlenebb romániai település
is patika az indiai városokhoz képest. Olyan hidakon ment át, amelyek alatt fekete volt a szeméttől a
folyók vize, vagy az úszó szeméttől
nem is látszott. A környezetvédelem
Indiában „viccnek” tűnik, hiszen
nagyságrendekkel több szemét
kerül a folyókba, a levegőbe, a világóceánba, mint máshol. Pengő
Zoltán több száz kilométer megtétele során sem talált olyan helyet,
ahol nyugodtan sátorozhatott volna. A lakások
viszont, ahol vendégül
látták,
patyolattiszták
voltak, de nem volt fűtés
bennük. 12-13 fokban
pokrócokba
beburkolózva ültek, nyáron viszont olyan nagy a
kánikula, hogy a 40 fokot
még nem is számítják
annak.
Minden kellemetlenség ellenére India azért
tett jobb benyomást rá,
mint Irán, mert nagyon
színes. A nők 95 százaléka szemet gyönyörködtetően színes hagyományos szárit hord –
ahogy a bemutatott képek
is bizonyítják. Különleges az északnyugat-indiai
szikhek viselete is, akik
rengeteget szenvedtek a
megsemmisítésükre törő
muszlimok miatt. Vallásuk a hinduizmus, az iszlám és a kereszténység
keveréke, s hogy ne tagadhassák
meg hovatartozásukat, öt dolgot
minden férfinak viselnie kell, ezek
között a turbánt, a fém karperecet,
a görbe kardot, a hosszú hajat. Hovatartozásuktól függ a turbán színe,
ami átfogja a teljes színskálát. Jó
gépkocsivezetők, műszaki szakemberek, katonák, nevükben ott szerepel az oroszlán jelentésű szing szó.
A továbbiakban furcsa, rendezetlen látványt nyújtó, tipikus indiai
faluképet láthattunk, gyakori, hogy
a háznak csak falai vannak, nyílászárók nincsenek rajta, legjobb esetben egy takaró van felfüggesztve,
ami a vidéki indiai élet jellemzője.

Az aranytemplom

India lakosságának nagy része
hindu, akik sokistenhívő vallást
gyakorolnak. Elképzelésük a szépről, az esztétikáról a giccsbe hajlik
– láttuk a képeken a hindu templomok meghökkentő bejáratát.
Az aranytemplom és a találkozás
Delhiből elindulva Amridszar, a
pakisztáni határhoz közel levő szikh
város felé tartott, ahova Kőrösi
Csoma Sándor 1822 márciusában
érkezett Lahorból, Pandzsáb akkori
fővárosából. Amridszar a szikhek
szent városa, ahol legfontosabb
szentélyük, az aranytemplom áll. A
szent tóval körülvett templom
arannyal van borítva, és kapuként
szolgál az isteni dimenziók felé. Lenyűgöző hely, amelyet átjár a szentség, és nagyon különleges energiát
sugároz – osztotta meg benyomásait a hallgatókkal Pengő Zoltán.
Északnyugat-Indiában járva üzenetet kapott egy magyar világutazótól, hogy találkozzanak. A
komáromi Zichó Viktor hegymászó,
sportember 2019 nyarán indult el
fekvőkerékpárral Budapestről Csomakőrösön át Dardzsiling felé. Pakisztánon áthaladva börtönbe is
került, Indiában együtt töltöttek egy
napot.
A vetített képek között láthattuk
még a 120 éves, 120 hektáron elterülő Khalsa kollégiumot, amelynek
több stílust ötvöző központi épülete
nem iskolához, inkább egy maharadzsa palotájához hasonlít, még az
angol időben építették tehetős
szikhek. Ez nem jellemző az indiai
iskolákra, amelyek úgy néznek ki,
mint nálunk egy romatelepen működő oktatási intézmény. A település belvárosában elefánton utazók
képét örökítette meg Pengő Zoltán.
Majd elmondta, hogy egy indiai település óvárosát úgy kell elképzelni, mint ha 20 tonna szemetet
kiborítanának és egyenletesen elosztanának Szászrégen központjában. Csatornahálózat nincsen, csak
sáncok az épületek mellett, ahova
kifolyik a szennylé. Megszokott látvány a szennylé mellett működő kifőzdéké, ahol az emberek esznek,
miközben a pultokon vastag füstölőkkel próbálják semlegesíteni a
szagot. A kóbor tehenek bejárják a
piacot, bekukkintanak a boltokba,
mert általában ételt adnak nekik.
Lemondott a gyaloglásról
– A célom az volt, hogy eljussak
Ladakba, azon belül Zanglába, arra
a településre, ahol Kőrösi hosszú
időt töltött el egy buddhista
(Folytatás a 8. oldalon)
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Új év, új növények

Ahogyan magunk is tapasztaljuk, a
globális felmelegedés egyik jelentős
járuléka, hogy a telek nem olyan hidegek, és legtöbbször elmaradnak a
havas hónapok. Ennek következményeként nálunk is megélnek és termőre fordulnak olyan növények,
amelyekről ezt eddig el sem képzeltük
volna. A felmelegedés mellett annak
is köszönhetjük, hogy egzotikus gyümölcsöket fogyaszthatunk a saját
kertünkből, hogy a nemesítési folyamatokkal télálló fajtákat hoztak létre.

Szigeti Botond

Egyre több olyan növény van, ami a mi
klímánkon is nagyon jól érzi magát, az
egyik ilyen például a kivi (Actinida deliciosa). Ritkán lehetett hallani, hogy a Kárpátokon belüli területeken ne károsodna vagy
teljesen ne pusztulna el a fagyok hatására.
Habitusa a szőlőéhez hasonló, lugason termeszthető, gyümölcse októberben kerül betakarításra, majd utóérlelni kell.
Egy másik ilyen növény a gránátalma
(Punica granatum). Sok legendás történet
kötődik ehhez a növényhez, ami biztos,
hogy gyümölcse nagyon gazdag antioxidáns-forrás. Őshazája Perzsia és Jordánia vidéke, fát növeszt, virágai narancssárgák, és
különleges íze mellett díszítőértéke sem elhanyagolható.
A harmadik egzotikus növény a datolyaszilva (Diospyrus kaki) vagy káki. Ez a nö-

vény is fát növeszt, októberben lehet betakarítani zamatos termését, amely nagyon
jól és hosszú ideig tárolható.
Az utolsó kiskertbe is telepíthető növény,
ami inkább csak díszítőértéke miatt ajánlott,
a törpe banán (Musa acuminata). Termése
apró, és kétévente terem, viszont a növény
megnőhet kétméteres magasságúra is. Egyik
fő érdekessége, hogy nem fás szárú, hanem
lágy szárú.
Ezeknek a növényeknek a télállósága csak
kifejlett koruktól várható. Ezért a fiatal növényeket 3-4 éves korukig védeni kell a téli
hideg ellen. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a növény törzsét bevonjuk különböző anyagokkal, régi ruhadarabokkal vagy műanyaggal.
Nagyon fontos, hogy a szigetelés ne nedvesedjen át, mert így több rosszat teszünk, mint
jót. Ha nem szeretnénk ezzel bíbelődni, de
mégis kipróbálnánk a nálunk nem őshonos
fajokat, ajánlott ezeket védett helyre, lehetőleg épület mellé telepíteni.
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Gránátalmavirág

Agglegénypálma

Kivi

Fotók: Szigeti Botond

Ember és állat harmóniája

Csokoládémérgezés kutyánál

A házi kedvencek kíváncsisága határtalan, szívesen
kóstolnak meg bármit, aminek az illata számukra ínycsiklandó. A karácsonyi és
szilveszteri édességek, süteménymaradékok sem kivételek ez alól, ám a csokoládét is
tartalmazó nyalánkságoktól
távol kell tartani az állatokat,
jutalmazni, megkedveltetni
velük végképp nem szabad. A
fekete csokoládé mérgező hatása mellett a szőlő, mazsola,
földimogyoró is ártalmas
lehet.

Szer Pálosy Piroska

A csokoládé a többi között kakaóból készül, amely nagy mennyiségű teobromint és egy kevés
koffeint tartalmaz. Ezek a metilxantinok csoportjába tartoznak, melyeket az emberi szervezet képes
gyorsan lebontani, ám a kutyák
szervezete nem, a hosszú ideig tartó
feldolgozás teszi veszélyessé számukra a fekete csokoládét, mivel ez
idő alatt a mérgező anyagok a szervezetükben keringenek. A kutyatartók általában tudják, hogy a
csokoládé nem tesz jót a kedvencüknek, de azt, hogy miért nem adható, mérgező-e, és ha igen, milyen
mennyiség felett, valószínűleg nem
sokan, ezért a szakembert a tünetekről, megelőzésről és a mérgező
adag mennyiségéről kérdeztük.
Amint dr. Pálosi Csaba, a Noé
Bárkája kisállatklinika vezetője elmondta, a mérgezés súlyossága
nagymértékben függ a csokoládé típusától, az elfogyasztott mennyiségtől, illetve az állat egyedi
érzékenységétől. Kis mennyiségű
csokoládé nem okoz mérgezést,
nagy mennyiség azonban nagyon
súlyos tüneteket okozhat, és akár az
állat elhullásához is vezethet. A tünetek rövid időn belül, akár néhány
órával a fogyasztás után már jelentkezhetnek. A leggyakoribb tünetek
a hányás, hasmenés, a has nyomásérzékenysége, szomjúság, izgatott-

ság, szapora szívverés, nyálzás. A
csokoládéban található koffein –
akárcsak az embernél – a kutyáknál
is a központi idegrendszerre hat: fokozza a szívműködést, anyagcserét,
légzést. A súlyos teobromin- vagy
koffeinmérgezés izomgyengeséget,
szívritmuszavart, veseelégtelenséget
okozhat, a tünetek később rángógörcsökben és a vérkeringés összeomlásában is megnyilvánulhatnak. Az
elhullás ilyen esetben akár 24 órán
belül bekövetkezhet. Az ünnepek
alatt a legtöbb háztartásban bőségesen felhalmozódik az édesség, így
az azt követő időszakban is a gazdik némelyike szívesen osztja meg
házi kedvencével a nyalánkságokat.
Esetenként azonban ezzel épp a társállatok egészségi állapotát kockáztatják, mivel rendkívül érzékenyek
a csokoládé mellett a szőlőre, mazsolára, földimogyoróra is.
A tortabevonó veszélyesebb
a fehér és a tejcsokinál
A macskáknál ritkábban fordul
elő csoki vagy kakaópor-mérgezés,
kutyáknál is többnyire a kis testűeknél, minden esetben az elfogyasztott mennyiség és a kakaótartalom
a mérvadó. A gazdik szerencsére
többnyire tejcsokit nassolnak, az étcsokit kevésbé (a kakaótartalom
ebben nagyobb), a veszélyes kakaóporhoz az állatok szintén nehezeb-

Fotó: Szer Pálosy Piroska

ben férnek hozzá. A mérgező anyag
a kakaóban lévő teobromin (dózisfüggő), ami nagyobb százalékban a
fekete csokoládéban, az étcsokoládéban, valamint a kakaóporban található. A mérgező hatóanyaggal
kapcsolatosan az interneten hozzáférhető mérgezési kalkulátorok segíthetnek gyorsan eligazodni,
döntést hozni, hogy az elfogyasztott mennyiség sürgősségi esetnek
számít-e vagy sem. A különböző típusú csokoládék kakaótartalma is
eltérő, de a keserű étcsokoládék és
a tortabevonók/ főzőcsokoládék
tartalmazzák a legnagyobb menynyiségű teobromint, ezért ezek a
legveszélyesebbek. A tejcsokoládéban kisebb mennyiség van, így
mérgezést csak nagyobb adag elfogyasztása okoz, a fehércsokoládé
pedig szinte veszélytelen az alacsony kakaótartalma miatt. Anyagcseréjük során a kutyák és a
macskák szervezete mind a teobromint, mind a koffeint sokkal lassabban bontja le, mint az emberé –
a kutya vérében akár 20 órán keresztül is jelen van a teobromin –,
felhalmozódhat a szervezetükben,
ez vezethet mérgezéshez. Ha a kedvenc óvatlan pillanatban cseni el
csokit, másik gondot a vele együtt
lenyelt csomagolópapír is jelentheti, amely gyomorproblémákat

Tömbházlakásban élőknek is érdemes kipróbálni egypár növényt, ami a legsötétebb
és legmostohább körülmények között is
képes feldobni a környezetét. Az egyik ilyen
növény, ami méregzöld leveleivel díszít, az
agglegénypálma (Zamioculcas zamiifolia).
Igénytelensége mellett viszont van egy nagy
hátránya, mégpedig az, hogy mérgező, ezért
nagyon fontos arra figyelni, hogy kisgyerekek ne érjék el.
Ne feledjék, kertészkedni kiskertben és
tömbházban is egyaránt öröm!

okozhat. Kisebb mennyiségű csokoládé sem ajánlott a kisállatok
számára, mert a magas zsírtartalma
érzékenyebb kutyáknál életveszélyes
hasnyálmirigy-gyulladást
okozhat, gyakori fogyasztása pedig
az állat elhízásához vezethet.
A csokoládé típusán kívül a
kutya méretétől, életkorától és fajtájától függ, hogy mekkora mennyiség lehet végzetes számára.
Példaként egy 5 kg-os kutyának kisebb mennyiségű étcsokoládé elfogyasztását követően súlyosabb
tünetei lehetnek, és komolyabb állatorvosi ellátást igényelhet, mint
egy ugyanakkora súlyú kutya, amelyik valamivel több tejcsokoládét
fogyasztott. Ugyanígy az a mennyiség, ami egy aprócska ölebnek halálos, egy német juhász esetében
csupán enyhe tüneteket okoz. Az
enyhébb mérgezéses tüneteket (hányás, nyálzás, hasmenés, izgatottság) testtömeg-kilogrammonként 20
mg teobromin elfogyasztása váltja
ki. Egy 10 kilogrammos kutyánál ez
200 mg teobromint jelent. Nagyobb
mennyiség (40-60 mg testtömeg-kilogrammonként) sokkal súlyosabb
tüneteket, gyors szívverést, szívrit-

muszavart, görcsöt, kómát, ritka
esetben elhullást okozhat. 150-200
mg teobromin testtömeg-kilogrammonként végzetes lehet az állat számára.
Főzőcsokoládéból
(és
tortabevonóból vagy jobb minőségű
fekete csokoládéból) egy 10 kg-os
testsúlyú kutyának már 12,5 g elfogyasztása elegendő ahhoz, hogy
enyhe mérgezéses tünetek jelentkezzenek. Ez egy 100 g-os tábla csokoládé 1/10 része. Tejcsokoládéból
ennél jóval nagyobb mennyiséget,
kb. 85 g-ot kell egy 10 kg súlyú kutyának elfogyasztani egyszerre
ahhoz, hogy az enyhe mérgezéses
tünetek megjelenjenek.
A csokoládé mellett a nagy
mennyiségben elfogyasztott szőlő
és a mazsola is ártalmas lehet. A
szőlő- vagy mazsolamérgezés vesebántalmakra utaló tünetekkel jelentkezik, de halálos veseelégtelenséget
is okozhat. A legnagyobb gond, hogy
előre nem lehet meghatározni, menynyire érzékenyek az állatok ezekre a
gyümölcsökre. Egyesek közülük
ugyanis életük során több ízben fogyasztják különösebb gond nélkül,
másoknál ellenben pár szemtől is veseelégtelenség alakulhat ki.

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Ötmillió lépés Erdélytől Ladakig

(Folytatás a 6. oldalról)
kolostorban. Ott sajátította el a tibeti nyelvet, és írta meg a tibeti–
angol nyelvtant és szótárat. Ladak
Kasmír tartományhoz tartozik,
Észak-India hegyvidéki részén, a
háromezer méternél magasabb csúcsok alatti alpesi tájon fekszik –
mondta az előadó.
India lakosságának 13 százaléka
muszlim, Kasmír az egyetlen tartomány, ahol többségben élnek. Ott
ma is polgárháború dúl, 1949 óta
gyilkolják egymást muszlimok, indiaiak és pakisztániak, ezért az országrész döbbenetesen militarizált.
Folyamatosan lehet hallani robbantásokról, ahogy a kormányerők
és az iszlamista szeparatisták
ágyúzzák egymást. A tartományban
a kormány akadályozza az internethasználatot, hogy a muszlim ellenállók ne tudjanak egymással
kapcsolatot tartani. Pengő Zoltán
ezért döntött úgy, hogy ott nem gyalogol.
Kasmír fővárosában a Bal-tó érdekessége, hogy tele van fából
ácsolt, faragott lakóhajókkal – számolt be a személyesen átélt élményről is a vendég.
Bár számításai szerint tavasszal
kellett volna megérkeznie, az iráni
hercehurca miatt hamarabb ért Indiába. A célpont, Ladak nagyon
magas fennsík, ezért szárazföldi
úton május végéig megközelíthetetlen. Ottjártakor mindkét út le volt
zárva a hó miatt, ami Zanglára is érvényes volt. Zangla ugyanis egy
keskeny folyóvölgy végében fekszik, elzárva a külvilágtól, és telente
csak a Zangla folyó jegén lehet
megközelíteni, ahova rendszeresen
vezetnek túrákat. Fel is vette a kapcsolatot több túravezetővel, a válaszban azonban a helyi hatóságok
pecsétes dokumentumát csatolták,
hogy március elején a jég vékonyo-

Imamalom

dik, és a balesetek megelőzése végett tilos tavasszal több túrát vezetni a Zangla jegén.
Vonattal Dardzsilingbe
„Akkor döntöttem el, hogy mivel
Zanglába már nem jutok el, elrepülök Ladakba, onnan pedig Dardzsilingbe Kőrösi sírjához” – osztotta
meg elhatározását az utazó. És illusztrálta képekkel is, ahogy
Dzsammutól Ladak felé tartva a
rendkívül látványos úton hosszan
repültek a Himalája vonulatai felett.
Lehben, a fővárosban töltött néhány
napot, ahol Kőrösi is többször járt.
A Kis-Tibetben 3.500 méter magasan levő Ladak tartomány egészen
más, mint India többi része. Tibetiek, buddhisták lakják, és olyan,
mintha száz éveket menne vissza
az ember az időben. Mivel nagyon
alacsony a légnyomás, hozzá kell
szokni a magashegyi körülményekhez, amire bevallása szerint
Pengő Zoltánnak, akit megedzett
az út, nem volt szüksége. Olyan
érzése volt, mintha nem is Indiá-
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resse. A keresztény temetőben
ugyanis ez az egyetlen sír, amelyen
látszik, hogy gondozott, látogatják.
Kőrösi nyughelyétől pedig a világ
harmadik legmagasabb csúcsára, a
Kancsendzöngára lehet látni, de a
ködös idő miatt ehhez utazónknak
nem volt szerencséje.
Még meglátogatta a Tádzs Mahalt (a szerelem jelképét), majd
2019. március 16-án érkezett meg
Bukarestbe, és néhány napra rá kitört a világjárvány. Így a tervezett
látványos befejezés, miszerint jelképes módon a nagyenyedi Református Kollégiumban zárja le útját,
ahova Gyulafehérvárról gyalog érkezik, elmaradt.
Nagyvonalakban ennyi fért az
előadásba, de könyvében sokkal
bővebben lehet olvasni Pengő Zoltán élményeiről, és különösen érdekesek az esszészerű utolsó
fejezetek a hazatérésről, az otthon
értékéről,
Kőrösi Csoma Sándor
ban járna. Láthattuk a lehi királyi
életművének
jelentőségéről, az
palotát, ahol nincsen fűtés a hideg
irániak
és
a
törökök
tájékozottsáellenére sem. Mivel a vallásgyakorlás a buddhisták körében a
mindennapi élet része, a vidék
tele van imamalmokkal, amit az
emberek megforgatnak, ha elmennek mellettük, sztúpákkal
(buddhista emlékmű, a megvilágosodás jelképe). Ladakból visszarepült Delhibe, de 4.000 kilométer
megtétele után már sem fizikailag,
sem lelkiekben nem volt olyan állapotban, hogy egy gyalogutat bevállalhatott volna. Ezért vonattal
utazott el 21 órán át Dardzsilingbe, hogy tiszteletét tegye Kőrösi Csoma Sándor sírjánál, majd
a koronavírus-járvány terjedésének hírére minél hamarabb hazatérjen, mert az indiai viszonyok
láttán nem szeretett volna ott kórházba kerülni.
Az utolsó képek Kőrösi sírjáról
készültek, a temetőőr már a kapuban tudta, hogy hova igyekszik, és
megmagyarázta, hogy merre ke- Kőrösi Csoma Sándor síremléke

gáról az európai népekkel kapcsolatosan, a modern Törökország és
India megalkotóiról, az iszlám arcairól, a félelemről, a kereszténység értékéről és a gyaloglásról.
A végső számvetésben pedig
így fogalmaz: „…Zanglába készültem, de nem jutottam el, helyette Dardzsilingben kötöttem ki.
Gyalogútra indultam, de lett belőle
repülés, vonatozás is. A körülmények több alkalommal is erősebbnek bizonyultak nálam. A mérleg
másik serpenyőjébe 195 nap utazás
került, 4062,63 legyalogolt kilométer, 5.143.762 lépés, na meg rengeteg élmény és tapasztalat.
Elkoptattam három pár lábbelit,
tíz-egynéhány pár zoknit, elköltöttem pár ezer eurót, (…) megvált
tőlem három pár lábujjam körme,
szerencsére fájdalommentesen. Sikertörténetről meséltem ebben a
könyvben, vagy egy kudarc krónikáját írtam meg? Meggyőződése, értékrendje szerint ki-ki maga döntse
ezt el.”
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Futballközpontban készülnek az Eb-re a kézilabdázók

Két felkészülési mérkőzést játszik a magyar kézilabda-válogatott
a jövő csütörtökön kezdődő magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság előtt.
A magyar együttes ma 19 órától
Fehéroroszországot fogadja (TV:
M4 Sport), amely Gulyás István
szövetségi kapitány szerint elég komoly játékerőt képvisel, játékosai
bátran és erősen lőnek távolról, illetve komoly beállójuk van. A
másik ellenfél szombaton 19 órától
Bahrein lesz (TV: M4 Sport). Ennek
kapcsán a szakvezető megjegyezte,
a vendégeknek több alacsony kézilabdázójuk van, akik sokat egyegyeznek, ez pedig ideális
felkészülési lehetőséget nyújt a hollandok játékstílusára.
Az előző Európa-bajnokságon
kilencedik, a tavalyi világbajnokságon ötödik helyezett magyar válogatott először december 16-22.,
majd december 27-30. között készült együtt a Magyar Labdarúgószövetség edzőközpontjában, és a
kontinenstorna alatt is ott lesz majd
a bázisa. A közös munka harmadik
szakasza vasárnap kezdődött. „Ra-

gyogó lehetőség, hogy itt lehetünk
Telkiben, hiszen mindenféle külső
ingertől és a koronavírustól is el vagyunk zárva. A játékosok is élvezik,
nyugalom van“ – mondta.
A kapitány kifejtette, a felkészülés első két időszakában a fizikai
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munka dominált, de labdás edzések
is voltak. A taktikai gyakorlást ezen
a héten kezdték, a hátralévő időben
túlnyomórészt a labdáé lesz a főszerep, de a fizikális állapot szinten tartása is nagyon fontos, mert ki kell
tartania január végéig.

Új csarnok Budapesten és Szegeden

Budapesten az elmúlt év utolsó napjaiban átadták az Európa-bajnokság alkalmából felépült Kézilabda Arénát. Az 50 ezer négyzetméter alapterületű, multifunkcionális csarnok 20.022 ember befogadására képes,
Európa egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Építése 27 hónappal ezelőtt kezdődött. 2024-ben női Európa-bajnokságnak, 2027-ben pedig női
világbajnokságnak ad otthont, összességében 26 sportág mérkőzéseinek,
versenyeinek megrendezésére alkalmas. A januári kézilabda Európa-bajnokságon az egyik középdöntős csoportnak, majd az elődöntőknek, a
döntőnek és a helyosztóknak ad otthont.
Ugyancsak a kontinentális torna alkalmából Szegeden felépült és már
használatba is került a 8500 férőhelyes Pick Aréna.

„Chema“ később érkezik

Több koronavírusos megbetegedés is történt az utóbbi napokban José
María Rodríguez Vaquero – sportági becenevén Chema – edző családjában. A szakmai stáb tagja emiatt egyelőre nem tudott csatlakozni a csapathoz. „Némileg meglepett minket ez a fura helyzet, de a hírek szerint
egy-két napon belül a spanyol tréner is megérkezhet a válogatotthoz“ –
kommentálta a helyzetet Gulyás István.

A párizsi olimpiára készül Marosvásárhely
íjász reménysége

Moréh Tamás számára ezek után szinte magától
értető, hogy megcélozza a részvételt a párizsi ötkarikás játékokon. A következő három évben azonElég nagy esélyt ad magának az olimpiai rész- ban nem csupán annyi a feladata, hogy kivívja a
vételre Marosvásárhely íjász reménysége, Moréh részvételi jogot, de az is, hogy képes legyen felTamás, akit tavaly ősszel a városi sportklubnak si- venni a harcot a világ legjobb íjászaival.
került hazacsábítania a Dévai SCM-től.
Fiatal kora ellenére Moréh Tamást már jegyzik
A mindössze 15 éves sportolónak belföldön már a nemzetközi íjász szövetség hivatalos felnőtt vimost is csak felnőtt szinten van riválisa, így beke- lágranglistáján, amelyen jelenleg a 357. – bár az
rült a tavalyi, tokiói olimpia kvalifikációján részt- utóbbi két évben alig volt lehetősége versenyezni,
vevő román válogatott bővített keretébe. Ugyan a hiszen a világjárvány alaposan megbolygatta a vertörökországi selejtező versenyre nem utazhatott, senynaptárt. Számszerű eredménye, 660 körös
de a sportági vezetők feltehetően azt gondolhatták: egyéni csúcsa azonban már most igen versenykémég nagyon fiatal a feladathoz, illetve lesz még le- pesnek számít. Ezzel az eredménnyel a tokiói
hetősége részt venni olimpián.
olimpia rangsoroló körében a 23. helyen, azaz a
mezőny első felében végzett volna.
A dolog persze nem ennyire egyszerű, hiszen az időjárási körülmények is befolyásolhatják az
eredményt, illetve a nagy nemzetközi
versenyeket kieséses rendszerben, a
rangsoroló kör után egy-egy elleni
párharcokban rendezik, amihez kötélidegek és rendkívüli összpontosítási képesség szükséges.
„Még van hová fejlődnöm –
mondta egyéni csúcsára utalva a fiatal íjász. – Mindent megteszek azért,
hogy a 2024-es párizsi olimpiára kijuthassak. Nem csak reménykedem
benne, hogy ez összejön, de elég
nagynak is tartom az esélyét, hogy
sikerüljön. Az utóbbi két évben is keményen készültem, hogy célom teljesüljön”
–
mondta
a
marosvásárhelyi bemutatkozóján
Moréh Tamás, és ismerve rendkívüli
ambícióját, komolyságát és munkabírását, ebben nincs okunk kételkedni.
Párizsban már ő lehet a világ legFotó: Moréh Tamás közösségi oldala jobbjainak a riválisa.
Bálint Zsombor

Megegyeztek Bölönivel?

Bölöni László megegyezett a Román Labdarúgó-szövetséggel, ő lesz a román futballválogatott
szövetségi kapitánya, írta a DigiSport szerda reggel
a World Soccer romániai tudósítója, Emanuel Roşu
értesülésére hivatkozva. Állítólag a megállapodás
létrejött, már csak Bölöni ügyvédei kell rábólintsanak a szerződés szövegére.
A DigiSport emlékeztetett: Răzvan Burleanu
szövetségi elnök Nizzába utazott, hogy meggyőzze
Bölönit, vállalja el a feladatot. A magyar szakember, akit hét hónapja menesztettek a Panathinaikosztól, és azóta munkanélküli, a találkozó után
azt mondta, elképzelésekben gazdag beszélgetést

folytattak, és lesznek újabb egyeztetések. Közben
Bölöni az AS Monacóval és a Club Brugge-zsel is
tárgyalt, de mindkét klub talált edzőt
azóta.
A Nemzetek Ligája-rajt előtt Románia márciusban két felkészülési mérkőzést játszik, március 29én Izraelben, a másik ellenfél kiléte ugyanakkor
még nem ismert. Bölöni előző szerepvállalása idején a román futballcsapat hat meccset megnyert,
egyszer döntetlenre játszott és háromszor kikapott,
írta még a DigiSport.
Hivatalos forrásból lapzártáig nem erősítették
meg a megállapodás létrejöttének hírét.

A magyar kézilabda-válogatott tagjai a december 16-ai All-Star gálamérkőzésen az újonnan átadott Budapesti Kézilabda Arénában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Nyolc közé jutás a cél

A magyar szövetség a legjobb nyolc közé várja a kézilabda-válogatottat az Európa-bajnokságon. „Teljesen elfogadható, és úgy gondolom,
a játékosok is így érzik“ – szögezte le Gulyás István.
A január 30-áig tartó Európa-bajnokság B csoportjában a magyarok
jövő csütörtökön 21.30-tól Hollandiával, jövő vasárnap 19 órától Portugáliával, majd január 18-án 19 órától Izlanddal játszanak. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

RÖVIDEN

* A Dakar-ralin Carlos Sainz megszerezte az első szakaszgyőzelmet az
autósoknál, Joaquim Rodrigues
pedig a motorosoknál. Ugyancsak a
motorosoknál a szatmárnémeti Gyenes Emánuel a 49., míg a vajdasági
Saghmeister Gábor a 130. helyen ért
célba. A heves esőzés miatt száz kilométerrel lerövidítették a SzaúdArábiában zajló verseny keddi szakaszát, így a versenyzők egy 255 kilométeres hurokszakaszt teljesítettek,
amely nagyrészt homokos volt, de az
eső miatt viszonylag kemény talajú.
* Kylian Mbappé túl van profi pályafutása 200. gólján: a Paris SaintGermain támadója mesterhármassal
segítette csapatát a sima továbbjutásban a francia labdarúgókupában a
negyedosztályú Vannes otthonában
játszott mérkőzésen. Mbappé minden sorozatot figyelembe véve másfél száz gólnál tart a PSG színeiben,
27-et még előző klubcsapata, az AS
Monaco játékosaként ért el, és eddig
24 alkalommal volt eredményes a

francia nemzeti válogatott tagjaként.
* Hétgólos a világ legeredményesebb futballkapusa a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó
nemzetközi szervezet (IFFHS) szerint. A legerősebb bajnokságokat tekintve a világ legtöbb gólt szerző
kapusa 2021-ben Gaspar Servio volt.
A paraguayi élvonalban szereplő
Club Guaraní 29 éves argentin hálóőre a múlt évben hét büntetőt végzett
el, és valamennyit értékesítette.
* A magyar labdarúgó NB I-ben
szereplő Debreceni VSC szerződést
bontott 37-szeres válogatott labdarúgójával, Németh Krisztiánnal. A futballista szeptember végén, hosszú
kihagyás után érkezett a klubhoz,
amelyben az őszi idényben hét bajnoki találkozón és egy Magyar
Kupa-mérkőzésen lépett pályára.
Egy bajnoki, illetve egy kupagólt
szerzett, majd december elején a zalaegerszegi meccsen részleges izomszakadást szenvedett. Azóta nem
lépett pályára.

Hét gólt szerzett 2021-ben a világ legeredményesebb futballkapusa, Gaspar Servio. Fotó: az IFFHS
közösségi oldala

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 20. forduló: Brentford – Manchester City
0-1, Chelsea – Brighton & Hove Albion 1-1, Manchester United –
Burnley 3-1; 21. forduló: Crystal Palace – West Ham United 2-3, Arsenal – Manchester City 1-2,
Brentford – Aston Villa 2-1, Chelsea
– Liverpool 2-2, Everton – Brighton
& Hove Albion 2-3, Watford – Tottenham 0-1, Leeds United – Burnley
3-1, Manchester United – Wolverhampton 0-1. Az élcsoport: 1. Man-

chester City 53 pont/21 mérkőzés, 2.
Chelsea 43/21, 3. Liverpool 42/20.
* Spanyol La Liga, 19. forduló:
Atlético Madrid – Rayo Vallecano 20, Betis – Celta Vigo 0-2, Osasuna –
Athletic Bilbao 1-3, Alavés – Real
Sociedad 1-1, Cádiz – Sevilla 0-1,
Elche – Granada 0-0, Getafe – Real
Madrid 1-0, Valencia – Espanyol 12, Villarreal – Levante 5-0, Mallorca
– FC Barcelona 0-1. Az élcsoport: 1.
Real Madrid 46 pont/20 mérkőzés,
2. Sevilla 41/19, 3. Betis 33/19.
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Tavaly 7500-ról 5000 alá csökkent az EJEB-n a román állam elleni
perek száma

Iulia Motoc: Ilyen ütemben
Románia már nem lesz a negyedik

Tavaly az év elején nyilvántartott
7500-ról az év végére 5000 alá
csökkent az Emberi Jogok Európai
Bíróságán (EJEB-CEDO) a román
állam ellen zajló perek száma. Erről
számolt be a minap Facebook-oldalán Iulia Motoc, az EJEB romániai
tagja.

„Ilyen tempóban 2022-ben reménykedhetünk abban, hogy Románia már nem lesz
a negyedik ország az EJEB-ügyek számát
tekintve” – írta Motoc. A megoldott ügyek
nagyon különböző témákra vonatkoztak,
de az EJEB előtt folyamatban lévő ügyek
többsége továbbra is a börtönviszonyokkal
kapcsolatos, amelyeket elítéltek indítottak
Románia ellen – tette hozzá.
A perek egy részét a román állam megnyerte, pl. a Terheş kontra Románia
ügyben, amelyben megállapították, hogy a
2020-as szükségállapot idején bevezetett
karantén nem sértette a szabadsághoz való
jogot.

Fotó: Iulia Motoc/-Wikipedia

Más esetben, pl. azért, mert a román
hatóságok nem vizsgálták ki a Román
Parasztmúzeumnál 2013-ban történt
homofób incidens (Accept kontra Románia), elítélték Romániát. Amint azért
is, mert nemváltoztató műtét elvégzéséhez kötötték a transzneműek nemváltá-

sának elismerését (X és Y kontra Románia).
Ugyanakkor 2021 februárjában az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta,
hogy Románia nem sértette meg a tisztességes eljáráshoz való jogot, amikor a határozatról készült jegyzőkönyvet öt bíró
írta alá, a motivációt meg a helyettes bíró
készítette, és a Legfelsőbb Semmítő és Ítélőszék elnöke írta alá a nyugalmazott bírák
helyett (Iancu kontra Románia). Ugyanezt
az érvelést fogalmazta meg a Bíróság a Románia elleni ismétlődő Dragnea-perben,
amelyet 2021 novemberében oldottak meg.
Ezenkívül több olyan ügy is volt, amelyben a Bíróság megoldotta a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánélethez való
jog közötti egyensúly kérdését. Az egyikben, amelynek nagy nemzetközi visszhangja volt, Ion Ţiriac veszített pert
Romániával szemben – sorolta Iulia Motoc.
Az EJEB az év végén úgy ítélte meg, hogy
a román bíróságok jogosan utasították el
egy kommunista párt bejegyzését. (mózes)

Rafila: Minden beteg számára hozzáférést kell biztosítani
az egészségügyi szolgáltatásokhoz

A koronavírus-fertőzöttek állapotát felmérő járóbetegközpontokról és a kórházaknak a Covid-betegek, illetve más bántalmakban szenvedők fogadására való
felkészítéséről egyeztetett kedden az egészségügyi miniszter a kórházigazgatókkal és a megyei egészségügyi
igazgatóságok képviselőivel.

A távértekezleten Alexandru Rafila hangsúlyozta azoknak a járóbeteg-központoknak a fontosságát, amelyekben felmérik majd
a koronavírus-fertőzöttek állapotát, és kiírják nekik a megfelelő
kezelést. Így elkerülhető lesz a kórházak túlzsúfolódása – vélik.
„A legjobb megoldásokon gondolkodunk mind a SARS-CoV2-vel fertőzött betegek, mind az egyéb betegségekben szenvedők
számára. Alapvető fontosságú, hogy a kórházak működőképesek
maradjanak. A más betegséggel küzdő pácienseknek továbbra is

hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokhoz” –
idézte a szaktárca közleménye Alexandru Rafilát.
Adriana Pistol államtitkár rámutatott, fontos, hogy a Covid-19cel diagnosztizált betegek még a pozitív teszt kézhezvételének
napján eljussanak egy járóbeteg-központba, hogy mielőbb megkapják a megfelelő kezelést. Ezáltal elejét lehet venni a súlyos
eseteknek – tette hozzá.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) ügyvivő elnöke, Adela Cojan kiemelte, a koronavírusos betegeknek nem lesz
szükségük küldőpapírra ahhoz, hogy fogadják őket ezekben a
központokban.
Az egészségügyi minisztérium rövidesen közzéteszi az állapotfelmérő központok interaktív térképét – áll még a közleményben.
(Agerpres)

Módosultak az érdemösztöndíj
odaítélésének kritériumai

Több diákszövetség
megtámadja
a rendeletet

Elítéli a tanulók országos tanácsa (CNE),
hogy a Hivatalos Közlönyben közzétett, az
ösztöndíjak odaítélésének általános feltételeit jóváhagyó rendeletben 8,50-ről
9,50-re emelték az érdemösztöndíj elnyeréséhez szükséges átlag alsó értékét.

„Az oktatási minisztérium most úgy döntött,
hogy több tízezer diákot foszt meg az oktatáshoz
való jogától az ösztöndíjak megtizedelésével. A
döntés nyomán sokkal kevesebb ösztöndíjat ítélnek majd oda, azzal az ürüggyel, hogy az online
tanítás nyomán nőttek az iskolai átlagok. (...) A tanulók országos tanácsa határozottan elítéli ezt a felelőtlen és igazságtalan változtatást, és felszólítja
az oktatási minisztériumot, hogy a következő időszakban, a második félév kezdete előtt sürgősen
vizsgálja felül döntését” – olvasható a tanács szerdán kiadott közleményében.
A CNE azt is kéri, hogy az ösztöndíjak odaítélésének új általános kritériumait a 2022-2023-as
tanévtől alkalmazzák, és addig egyeztessenek a
szociális partnerekkel a módosításokról.
Amennyiben a tanügyi tárca nem vonja vissza
döntését, a tanulók országos tanácsa nem zárja ki
az országos szintű tiltakozó akciók kirobbantását.
„Az oktatási minisztérium nem hagyhatja figyelmen kívül a romániai diákok igényeit: az átlag
emelése a döntéshozóknak a teljes érdektelenségét
tükrözi a diákok valós igényeivel szemben!” –
idézi a közlemény a tanács elnökét, Silviu Morcant.
Ugyanakkor több diákszövetség is bejelentette
szerdán, hogy megtámadja a bíróságon a rendeletet, amit „az éj leple alatt” jelentettek meg a Hivatalos Közlönyben, anélkül, hogy előbb közvitára
bocsátották volna.
A Konstanca megyei diákszövetség közleménye
értelmében a kezdeményezést a Bákó, Vâlcea, Máramaros és Temes megyei, illetve a bukaresti és
Ilfov megyei diákszövetségek támogatják.
(Agerpres)

Tiltakoztak a francia parlamentben
Emmanuel Macron oltatlanokat bíráló interjúja miatt

Tiltakozást váltott ki szerdán a francia
parlamentben Emmanuel Macron államfő interjúja, amelyben azokat bírálta, akik nem vették fel a
koronavírus elleni oltást. A képviselők
fel is függesztették annak a törvénytervezetnek a vitáját, amelynek értelmében a koronavírus elleni védettségi
igazolás január 15-én oltási igazolássá alakulna át.

„Kifejezetten bosszantani szeretném az oltatlanokat. Folytatjuk is, a végsőkig. Ez a
stratégia” – jelentette ki a köztársasági elnök
a Le Parisien című napilapnak adott interjúban a parlamenti vita kapcsán. „Nem zárom
őket börtönbe, nem kötelezem őket erővel az
oltásra. Tehát meg kell nekik mondani: január
15-től nem mehetnek többet étterembe, nem
fognak tudni beülni egy kávéra, nem mehetnek többet színházba, moziba” – tette hozzá.
Egy olvasói megjegyzés kapcsán, amely
szerint az intenzív osztályokon ápolt fertőzöttek 85 százaléka még nem kapott oltást, Emmanuel Macron kiemelte, hogy „ez a legjobb
érv” a kormány stratégiájára, miután „a demokráciában a hazugság és az ostobaság a
legrosszabb ellenfél”.
„Majdnem minden ember, több mint 90
százalék kérte az oltást, és csak egy nagyon
kicsi kisebbség áll ellen” – hangsúlyozta az
elnök. „Hogyan csökkentsük ezt a kisebbséget? Elnézést a kifejezésért, de úgy fogjuk
csökkenteni, hogy még jobban bosszantjuk.
Én nem akarom a franciákat bosszantani.
Egész nap az adminisztráció ellen papolok,
amikor nem hagyja békén az embereket. De
az oltatlanokat kifejezetten bosszantani szeretném” – fogalmazott.
Szavai akkora felháborodást váltottak ki a

Emmanuel Macron

Forrás: Wikipedia/ White House
Fotó: Andrea Hanks

nemzetgyűlésben, hogy a képviselők szerdára
virradó éjjel felfüggesztették a törvénytervezet vitáját.
Jean-Luc Mélenchon, aki a radikális baloldal jelöltje lesz az áprilisban esedékes elnökválasztáson, „megdöbbenésének” adott
hangot.
„Tudja az elnök, hogy mit beszél? A WHO
(az Egészségügyi Világszervezet) azt javasolja, hogy inkább győzzük meg az embereket, mintsem korlátozzuk. És ő? Még
inkább bosszantani akar. Elképesztő!” – írta
a Twitteren az ellenzéki politikus.

Marine Le Pen, a szuverenista jobboldali
Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje szerint „egy
elnök nem mondhat ilyet”.
„Az, akinek a nemzet egységét kell szavatolnia, továbbra is megoszt és vállalja, hogy
az oltatlanokat másodosztályú állampolgárokká kívánja tenni. Emmanuel Macron méltatlan az elnöki tisztségre” – jelentette ki Le
Pen. Hasonló álláspontot fogalmazott meg
Valérie Pécresse, a jobbközép köztársaságiak
jelöltje a Cnews hírtelevízióban.
„Az elnök azt is mondta, hogy az oltatlanok nem állampolgárok. Nem a köztársasági
elnök dolga választani a jó és a rossz franciák
között. Olyannak kell elfogadni őket, amilyenek, sértegetés nélkül kell őket vezetni, öszszefogni” – vélte Pécresse, aki ugyanakkor –
ellentétben Le Pennel és Mélenchonnal – támogatja az oltási igazolás bevezetését.
A törvénytervezet vitájának felfüggesztését ellenzéki politikusoknak már keddre virradóra éjjel is sikerült megszavazniuk,
miután nem volt elég kormánypárti képviselő
a nemzetgyűlésben.
A javaslatot Emmanuel Macron pártján
kívül a jobbközép köztársaságiak és a szocialisták is támogatják, így várhatóan elfogadják
majd, de a többszöri felfüggesztés miatt elképzelhető, hogy a tervezett január 15. helyett csak később léphet életbe. A képviselők
szerda délután folytatták a vitát.
A kormány eredetileg azt szerette volna, ha
a nemzetgyűlés már kedden, a szenátus pedig
a hét második felében jóváhagyja a javaslatot.
Gabriel Attal kormányszóvivő szerdán
„mindenképpen szükségesnek” mondta a
szöveg elfogadását. Emlékeztetett arra, hogy
csaknem 20 ezer fertőzöttet ápolnak jelenleg

kórházban, s az elmúlt 24 órában 297-en
vesztették életüket a járvány szövődményeiben.
Olivier Véran egészségügyi miniszter a
keddi vitán bejelentette, hogy az elmúlt 24
órában regisztrált új fertőzöttek száma ismét
rekordot döntött, s megközelítette a 300 ezret.
Az előző rekordot december végén jelentették, akkor 230 ezer új esetet regisztráltak
egyetlen nap alatt.
Franciaországban a koronavírus-járvány
ötödik hulláma két hónappal ezelőtt kezdődött a delta variánssal megfertőződöttek számának emelkedésével, majd a december
közepi tetőzéskor megjelent a még fertőzőbb
omikron variáns, amely már az új esetek több
mint kétharmadáért felelős.
A vírussal szembeni védettséget igazoló
dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet) jelenleg a
legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken
kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a
sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban,
színházakban, koncerttermekben. Január 15től – a törvénytervezet értelmében – ezekre a
helyekre kizárólag a három oltást kapók léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási
adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel
kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig ezeket a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe.
Az intézkedéssel a kormány célja, hogy a
koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa miatt nyomást gyakoroljon arra a csaknem 5 millió emberre, aki még nem kérte a
koronavírus elleni oltást. (MTI)
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A homoki gyík lett
az év hüllője 2022-ben

Magyarország egyik legkevésbé közismert gyíkját, az
alföldi pusztákhoz kötődő homoki gyíkot választotta 2022ben az év hüllőjének a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
Kétéltű- és Hüllővédelmi
Szakosztálya.

„Bár vannak, akik vitatnák elsőbbségét a zöld gyíkkal szemben,
a homoki gyík talán a legszebb egzotikus színezetű gyíkfajunk” – írja
szerdai közleményében az MME.
A homoki gyík testhossza mindössze 6-8 centiméter, a farka viszont
a testhossz kétszeresét is elérheti. A
hímek hátának közepén világoszöld
sáv fut végig, amely a nászidőszakban élénkebb, később sötétebbé
válik. A zöld sávot mindkét oldalon
egy-egy barna, a szélein csipkézett,
a testoldal felső részét is magában
foglaló sáv határolja – olvasható az
MME tájékoztatójában.
Fő elterjedési területe a Balkánfélsziget, egyes görög szigetek,
kelet felé az alsó Duna mente, a Fekete-tengert övező síkságok, illetve
a Krím-félsziget. Megtalálható még
a Boszporusz kis-ázsiai oldalán is.
A magyarországi populációk elszigetelődtek a fő elterjedési területtől.
A homoki gyík Magyarországon
szigetszerűen az Alföld homokpusztagyepein fordul elő. A Pestisíkságtól kezdve a Duna-Tisza
közének szinte minden homokhátán

megtalálható, ahol természetes gyepek fennmaradtak. A legészakibb
hely, ahol előfordul, a bátorligeti legelő a Nyírségben. A Dunától nyugatra egyedül a Pákozd melletti
rétekről jegyezték fel, de a populáció fennmaradását évtizedek óta
nem sikerül igazolni.
Az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya a herpterkep
.mme.hu weboldalon vár minden
fényképes észlelést erről a különleges színezetű gyíkról.
A homoki gyík nappal aktív. Jól
bírja a magas hőmérsékletet, még a
meleg nyári napokon is szinte egész
nap a felszínen mozog, leszámítva
a legforróbb kora délutáni órákat.
Apró gerinctelenekkel táplálkozik,
amelyeket portyázva keres. Amikor
nem aktív, föld alatti üregekbe húzódik vissza. Az október végén kezdődő téli hibernációból március
elején-közepén jön elő, a párzás áprilisban kezdődik. A nőstények 2-6
tojást raknak fűcsomók, zsombékok
alá. A rendkívül apró termetű fiatalok július végétől kelnek ki.
Mint a közleményben olvasható, ez a faj is csak megmaradt
élőhelyeinek tervszerű, jól átgondolt megőrzésével és kezelésével
őrizhető meg. A homoki gyík,
mint minden hüllő és kétéltű Magyarországon, védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint –
olvasható az MME közleményében. (MTI)

Rendőrségi hírek

Törvényt sértő járművezetők
A Maros megyei rendőrök a hét első felében számos közlekedési bűncselekményről állítottak ki jegyzőkönyvet. Január 3-án, hétfőn a segesvári rendőrök az Apold községhez tartozó Segesden egy rendszámtábla
nélküli autót állítottak meg, amelynek 47 éves sofőre nem rendelkezett
hajtási jogosítvánnyal, a jármű pedig nem volt forgalomba írva. Az alkoholteszt kimutatta, hogy az illető ittasan vezetett. Szintén hétfőn a beresztelki rendőrök igazoltattak egy 21 éves sofőrt, aki egy balesetben
megrongálódott gépkocsit vezetett. Az illető is ittasan ült volán mögé.
Vámosgálfalván egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető huszonévest
azonosított a hatóság. Ugyanez volt a helyzet azzal a 80 éves sofőrrel,
akit 3-án a megyeszékhelyen állítottak meg a rendőrök.
Fiatalkorú tolvajok Szászrégenben
A szászrégeni rendőrök egy 18 és egy 22 éves fiatalt vettek őrizetbe,
akik a gyanú szerint december 29-én behatoltak egy, a város területén
levő ingatlanba, és onnan elektromos szerszámokat, valamint térfigyelő
kamerákat vittek el. Az illetők ellen minősített lopás alapos gyanújával
indult eljárás.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

- 0265/210-177

- közönségszolgálat

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

8–16 óra között:

• Optika-Optofarm

- 0265/268-330
0736-883-110
- 0265/212-304

• Optolens szemsebészet
járóbeteg-rendelő:

Labor

Dr. Jeremiás István

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

• Radiológia, echográfia

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Dora Medicals

- központ

- 0800-801-929

- 0265/929

Nemzetközi halottszállítás

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- hideg víz-csatorna

- 0365/400-404

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Marmed

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését
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A Festetics-kastélyt ábrázoló nulla eurós
bankjegyeket nyomtatnak

A keszthelyi Festetics-kastélyt ábrázolja majd több magyar nevezetesség és turisztikai helyszín beaz új nulla eurós bankjegy, amelyet februártól kapcsolódna a programba. A 0 eurós bankjegyek kibocsátásának koncepciója Franciaországból származik.
lehet megvásárolni.

Fókás Andor Zalán rendezvényszervező az MTI-nek
elmondta, hogy a keszthelyi műemlék épület Magyarország egyik leglátogatottabb kastélya. A nyári szezonban rekordot döntöttek: augusztusban 71 ezer látogatót
fogadtak.
Varga Diana, az Euro Souvenir program munkatársa
hozzátette, hogy a projekt a turizmus támogatására jött
létre. Magyarországon az első Euro Souvenir – mely a
lillafüredi Hunguest Hotel Palotát ábrázolja – október
elején jelent meg. Ősszel a Magyarország főbb nevezetességeit bemutató Visit Hungary bankjegyeket is kinyomtatták, amelyeken Győr, Pécs, Debrecen, Szeged,
Budapest, Eger és Hollókő látképét jelenítik meg. A
Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulója alkalmából négy ország – Csehország, Magyarország,
Lengyelország és Szlovákia – együttműködésével
adtak ki nulla eurós bankjegyeket – emlékeztetett
Varga Diana.
A következő esztendőben
Benyovszky Móricot ábrázoló 0 eurós bankjegyet
adnak ki, a híres utazó Magyarország, Szlovákia és
Lengyelország történelmében is jelentős szerepet játszott – jelezte.
Összegzésként elmonda,
a projekt célja az idegenforgalom támogatása, a kulturális és történelmi emlékek
népszerűsítése Európa országaiban, valamint Európa
kulturális örökségének megőrzése. Szeretnék, ha minél
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Az emlékpénz 2015-ben, az Európai Központi Bank
engedélyével, a Francia Nemzeti Bankkal együttműködésben jött létre.
Az Euro Souvenir ma már Európa 27 országában
megtalálható.
A nulla eurós bankjegy a valódi euró előállításához
használt, 100 százalék pamutpapírból készül. Ugyanazokat a biztonsági elemeket – köztük a vízjel, a mikroírás, az illeszkedőjel, a hologramfólia, az
UV-biztonsági elemek, a vakjel, a sorozatszám – tartalmazza, amelyeket a hagyományos euró.
Az Euro Souvenir a gyűjtők és a turisták számára is
értékes ajándéktárgy, melynek ára az idő múlásával
emelkedni fog: az egyes kiadások alacsonyabb sorozatszámú példányai akár százszázalékkal is növelhetik
értéküket. Külföldön gyakori példa, hogy a gyűjtők
egymás között egyes darabokat akár 200 euróért értékesítenek, míg az 1500 forintos (darabonkénti) eladási
ár szigorúan őrzött – fejtette ki Varga Diana. (MTI)

MEGEMLÉKEZÉS

MINDENFÉLE

Fájó szívvel emlékezünk január 6án
a
marosvásárhelyi
id.
FARCZÁDI SÁNDORRA halálának 16. évfordulóján. Drága szép
emléke örökké közöttünk él, jóságát és szeretetét szívünkben
õrizzük. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
Irén, fia, Jancsi és szerettei.
(14409-I)

BETEGGONDOZÓT keresek Marosvásárhelyen a Budai Nagy Antal negyedbe. Tel. 0749-154-647. (14431-I)

ELHALÁLOZÁS

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama,
CSENTERI MÁRIA
(szül. Jánosi)
ny. biológiatanárnő
életének 79. évében, rövid betegség után eltávozott szerettei köréből.
Temetése 2022. január 7-én, pénteken 15 órakor lesz a marosvásárhelyi
római
katolikus
temetőben.
Részvétnyilvánítást a temető
felső kápolnájánál fogadunk, a
temetést megelőzően.
A gyászoló család. (p.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédi, testvér, rokon,
jó szomszéd és barát,
SZILÁGYI ERZSÉBET
szül. Tróznai
január 4-én, életének 67. évében
váratlanul visszaadta lelkét az
Úrnak. Drága halottunk temetése
január 6-án 14 órakor lesz a káposztásszentmiklósi temetőben.
Emlékét örökre szívünkben hordjuk.
A gyászoló család. (14425-I)

Forrás: Wikipedia/Thaler Tamás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyatárs, rokon, jó szomszéd, a
medeséri
NEMES PETRONELLA
szül. KIRÁLY PETRONELLA
volt marosszentkirályi lakos,
a marosvásárhelyi Gloria volt
dolgozója,
életének 86. évében 2021. december 23-án csendesen megpihent.
Örök nyugalomra 2022. január 5én 14.45 órakor helyeztük Magyarországon, a szombathelyi
Jáki úti temetőben, református
szertartás szerint.
Emlékét őrzi két gyermeke, veje,
menye
és
négy
unokája.
(14428-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, rokon, keresztanya, nagynéni, szomszéd és ismerős,
özv. TAKÁCS JOLÁN
szül. Pethő
életének 93. évében csendesen
megpihent.
Drága szerettünket január 7-én,
pénteken 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
Virrasztása január 6-án, csütörtökön 17 órától lesz a Pax Temetkezési Vállalat ravatalozójában.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Gyászoló családja. (14430-I)
Megrendülten, fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, apatárs, sógor,
KODÁCZ ATTILA
életének 74. évében 2021. december 31-én Orosházán hirtelen
elhunyt.
Búcsúzik szerető felesége, két
leánya, két veje, unokája, sógora.
Nyugodjon békében!
Sógornője, Farkas Gyöngyike.
(14437-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel januárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére!
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között.
Várjuk Önöket!

A PC House csapata
új munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:
* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások:
• Targoncavezetői bizonyítvány
(a targoncás munkakörre jelentkezők esetében)
• Román és magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzokat (CV-t) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
küldjék, vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca
17. szám alatti székhelyen, a munkakör megjelölésével.

